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RESUMO 

 

Gonçalves, Carolina Stéphanie Rodrigues (2021). Administração da informação por 

mães heterossexuais informadas sobre a homossexualidade de seus filhos. Dissertação 

de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia PPGPSI/UFSJ, Departamento 

de Psicologia, Universidade Federal de São João del-Rei. São João del-Rei, Minas 

Gerais.  

 

Pouco espaço tem sido dado à perspectiva das demais pessoas componentes do núcleo 

familiar, isto é, para além da percepção das próprias pessoas LGBTQIA+ sobre o 

processo de "revelação" de suas orientações afetivo-sexuais e/ou identidades de gênero 

contra-hegemônicas. Tendo sido identificada tal lacuna, esta dissertação tem como 

objetivo principal conhecer e analisar de quais modos mães heterossexuais e cisgêneras 

administram a informação referente à homossexualidade de seus filhos. Trata-se de um 

estudo de caráter qualitativo e exploratório. Foram entrevistadas seis mães com idade 

média de 49 anos, residentes em uma cidade do interior de Minas Gerais, localizada na 

Mesorregião do Campo das Vertentes. As participantes foram recrutadas 

intencionalmente por meio da técnica Snowball. Utilizou-se a entrevista semiestruturada 

como instrumento para produção dos dados e a síntese cruzada dos dados foi utilizada 

como procedimento de análise. A partir de um estudo de casos múltiplos, foi 

identificado que algumas mães ainda acabam "optando" por não comunicarem a 

homossexualidade de seus filhos para diversas pessoas e em diversas situações. Na 

maioria das vezes, até mesmo as mães que atualmente empregam uma comunicação 

aberta a esse respeito, já empregaram a seletividade no modo de administrarem tal 

informação em momentos anteriores de suas vidas, pelo fato das orientações afetivo-

sexuais não heterossexuais, assim como as identidades de gênero cisdissidentes, ainda 

serem estigmatizadas no interior de um contexto social heteronormativo e cissexista. 

Aponta-se para a necessidade de se dar mais atenção ao que tem acontecido ao longo do 

processo de descoberta das orientações afetivo-sexuais não heterossexuais e/ou 

identidades de gênero não cisgêneras vivenciado por pessoas LGBTQIA+ e por suas 

famílias, e, mais especialmente, para o que de acolhedor, justo e democrático deveria 

acontecer no seu transcurso. Notadamente, aponta-se para a necessidade de acontecerem 

diversas mediações qualificadas na relação vivenciada por pessoas LGBTQIA+ e seus 

familiares (como, por exemplo, as provenientes de políticas públicas) para que possa 

haver uma constante desconstrução de preconceitos em relação às vivências 

LGBTQIA+. 

 

 

Palavras-chave: Mães; família; homossexualidade; minorias sexuais e de gênero; 

comunicação oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ABSTRACT 

 

Gonçalves, Carolina Stéphanie Rodrigues (2021). Management of the information by 

mothers informed about their children's homosexuality. Master's thesis, Graduate 

Program in Psychology PPGPSI/UFSJ, Department of Psychology, Federal University 

of São João del-Rei. São João del-Rei, Minas Gerais. 

 

Little space has been given on the perspective of family members, besides the 

perception of LGBTQIA+ people themselves, about the process of "revealing" their 

affective-sexual orientations and/or counter-hegemonic gender identities. Once this gap 

has been identified, the main objective of this dissertation is to learn and analyze the 

manner in which most heterosexual and cisgender mothers have managed the 

information about their children's homosexuality. This is a qualitative and exploratory 

study. Six mothers were interviewed, averaging 49 years old, residing in a countryside 

city in southern Minas Gerais state, located in the Mesoregion of Campo das Vertentes. 

Participants were intentionally recruited by using the Snowball technique. A semi-

structured interview was used as an instrument for data acquirement and the cross-

section synthesis was used as an analysis procedure. From a multiple case study, it was 

identified that some mothers still end up "choosing" to not communicate their 

children’s' homosexuality for several people and in several situations. In most cases, 

even the mothers that currently have an open communication in this regard, had been 

selective towards the form in which they have administrated this information in 

previous moments of their lives, due to their children’s non-heterosexual affective-

sexual orientations, as well as their cisdissident gender identities, being still stigmatized 

in a heterosexual and cissexist social context. It is necessary to pay more attention to 

what has been happening along the process of revealing non-heterosexual affective-

sexual orientations and/or non-cisgender gender identities, experienced by LGBTQIA+ 

people and their family members, mainly, to what welcoming, fairly and democratically 

should happen in this process. Notably, it is important to highlight the need for qualified 

mediations in the relationship experienced by LGBT + people and their family members 

(such as, for example, those of public policies) so that it can be a constant 

deconstruction of prejudices related to LGBT + experiences. 

 

 

Keywords: Mothers; family; homosexuality; sexual and gender minorities; oral 

communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ainda que a imensa maioria dos(as) brasileiros(as) possa ter dificuldades para  

reconhecer e/ou tenha a tendência de negar, as pessoas, no Brasil, de modo geral, vivem 

atravessadas por preconceitos de diversas ordens, preconceitos estes que, como 

afirmado por Simas e Rufino (2018), têm sido instrumentalizados, tanto em sua 

dimensão educacional quanto em sua dimensão cultural, "a serviço de um Brasil 

tacanho, doente, mesquinho, reacionário, intransigente, misógino, colonizado, 

homofóbico e fundamentalista" (p. 75).   

Isso é particularmente notável quanto às questões relacionadas às pessoas 

LGBTQIA+1 (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans2, dentre outros sujeitos), conforme 

afirmado, por exemplo, por Modesto (2010). Embora muitos feitos e avanços tenham 

sido conquistados por essa comunidade no que concerne, especialmente, aos aspectos 

                                                             
1 Facchini e França (2009) recompõem um breve histórico dos "conflitos internos, relações externas e 

'guerras de classificações'" subjacentes à sigla deste complexo movimento social contemporâneo. Quanto 

a um período histórico mais recente, o que as autoras apontam é que, no ano de 2008, quando da 

realização de outro EBLGBT (Encontro Brasileiro de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais 

e Transgêneros), a outrora sigla aprovada pelo XII EBGLT - GLBT - foi revogada, optando-se pela nova 

sigla LGBT, acompanhando a decisão da Conferência Nacional GLBT. Nesta, não sem muita polêmica, 

como salientam as autoras, foi aprovada como designativa adequada do referido movimento a sigla 
LGBT, com a precedência da letra "L" sobre as demais, por se tratar, no entendimento majoritário dos(as) 

participantes daquele Encontro, de um segmento, o de lésbicas, ainda em grande medida muito 

invisibilizado no próprio movimento. No limite, o que é possível constatar do que é dito pelas autoras é 

que "[d]e toda maneira, não se verifica uma concordância absoluta em relação às siglas que procuram 

definir o sujeito político do movimento, sendo comum a coexistência de diversas maneiras de 

denominação, que variam regionalmente ou mesmo de grupo para grupo" (Facchini & França, 2009, s/p). 

Ademais, o presente trabalho concorda com as críticas feitas por Longhini (2018) em relação ao uso 

indiscriminado da sigla LGBT, pois esta frequentemente apagaria, como dito pela autora, as 

especificidades de pessoas lésbicas, bissexuais e trans e tomaria como referência central homens cis gays 

(especialmente os brancos e economicamente privilegiados), além de reunir sob seu guarda-chuva, ao 

mesmo tempo, diferentes sujeitos e pautas, como as relacionadas às orientações afetivo-sexuais 
heterodissidentes e às identidades de gênero cisdissidentes, o que, como ela aponta, é problemático do 

ponto de vista do apagamento, mais uma vez. Apesar de se estar ciente de alguns dos limites, optou-se 

aqui pelo uso da sigla LGBTQIA+, tomando-se a liberdade de acrescentar à sigla o sinal "+" na tentativa 

de evidenciar "que este termo vai além das experiências listadas na sigla LGBT[QIA], dentro da qual 

muitas pessoas já não se reconhecem" (Longhini, 2018, p. 44). 
2 "[O] termo trans como guarda-chuva tem sido uma prática do movimento transfeminista, na medida em 

que abre maior possibilidade para a autonomeação. Assim, por pessoa trans pode se entender que seja: 

homem transexual, transgênero, mulher transexual, transgênera, travesti, não-binária, entre outros. 

Diversas teóricas transfeministas acreditam também que esta palavra, trans, é menos estigmatizada que 

outros termos dos quais alguns discursos médicos, psi e jurídicos têm se valido historicamente" 

(Longhini, 2018, p. 44). 
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sociais, políticos, jurídicos e acadêmicos, como afirmado por Lira, Morais e Boris 

(2016), ainda persistem severamente, como na sociedade brasileira, a intolerância, o 

preconceito, a discriminação e a marginalização de pessoas que apresentam, por 

exemplo, orientações afetivo-sexuais3 não heterossexuais e/ou "identidades"4 de gênero 

não-cisgêneras5 (Santos, Brochado Júnior & Moscheta, 2007; Toledo, 2007; Palma & 

Levandowski, 2008; Modesto, 2010; Palma et al., 2010; Ferreira, 2012; Oliveira, 2012; 

Poeschl, Venâncio & Costa, 2012; Silva Filho & Rodrigues, 2012; Oliveira, 2013; 

Xavier, 2013; Miskolci, 2014; Soliva & Silva Junior, 2014; Solórzano & Mendoza, 

2014; Costa, Machado & Wagner, 2015; Hauer & Guimarães, 2015; Brandão, 2016; 

Campos & Guerra, 2016; Da Mata, 2016; Silva & Lima, 2016; Silva, Nascimento & 

Nascimento, 2016; Velho, 2016; Braga et al, 2018; Marcelino Nascimento & 

Scorsolini-Comin, 2018; Nascimento & Garcia, 2018; Paveltchuk, 2018; Reis, 2018; 

Souza & Veiga, 2018; Zanatta et al., 2018; Cruz, Oliveira & Araújo, 2019; Magno-

Silva, 2020; Santos Júnior, 2020). 

                                                             
3 De acordo com Guardarrama e Alfonso (2012), a orientação sexual não se circunscreve apenas ao ato 

sexual. Ela seria composta pelas emoções, pelos sentimentos, pela dimensão de afetividade e pelo desejo 

de compartilhamento da vida entre pessoas. No mesmo sentido, Modesto (2015) a sintetiza como aquele 

aspecto de nossa vida que "aponta para quem nos atrai sexualmente e/ou afetivamente, 

independentemente das características corporais e faz parte da nossa sexualidade" (Modesto, 2015, p. 52, 

grifos da autora). 
4 Usa-se a expressão identidade de gênero por ser a designação utilizada mais frequentemente para se 

referir à "'profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou 

não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo . . . e outras 

expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos'" (ICJ, 2007, p. 7 como citado 
em Simakawa, 2015, p. 44). Todavia, serão adicionadas aspas a esse termo - "identidade" - ao longo do 

presente trabalho, por se estar ciente das críticas pós-identitárias a esta noção e por se estar ciente de que, 

talvez, o conceito de posição, tal como defendido, por exemplo, por Mombaça (2017) e Longhini (2018), 

seja mais preciso do que a noção de identidade, por "incorpora[r] já um certo grau de anti-essencialização 

estratégica" (Mombaça, 2017, s./p.). Este trabalho se coloca contra os represamentos e contenções com os 

quais os registros identitários necessariamente operariam. Nesse sentido, Mombaça (2017), por exemplo, 

pontua os limites da noção de identidade como uma explicação que se pretenda última ou cabal sobre, 

especialmente, o sujeito e suas experiências subjetivas e corporais. Para Mombaça (2017), estas 

"frequentemente excedem os limites normalizados por uma determinada identidade, e . . . é impossível 

englobar num só movimento narrativo o todo de uma experiência política qualquer que seja" (s./p.).  
5 Cisgênero ou cis é a pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer.  
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O que é visto ainda muito amplamente é que pessoas LGBTQIA+ são aviltadas 

em todos os aspectos de suas vidas, tendo que lidar, na dimensão individual, conforme 

Zanatta et al. (2018), com o medo, a insegurança e a não-aceitação, por exemplo, e, na 

dimensão social, com a possibilidade de "sofrer agressões físicas, verbais, sexuais, 

bullying, estigmatização social, discriminação no trabalho, na família e nos serviços 

públicos, além de desigualdade de acesso aos direitos como os de educação e saúde" 

(Braga et al., 2018, p. 1296). Inobstante a crueldade desses aviltamentos que afetam 

diversas áreas de suas vidas e também a ordem social mais ampla, o que é visto é que 

essa experiência vivida pela maioria desse segmento social, senão por todo ele, sequer é 

conhecida, por exemplo, por muitas pessoas heterossexuais e cisgêneras, tudo se 

passando ilusoriamente como se estivesse na ordem "natural" das coisas, conforme 

Schulman (2009). 

Para tentar dar conta dessas realidades vivenciadas por pessoas LGBTQIA+ é 

que também estudos teóricos e empíricos, conforme Marcelino Nascimento (2018) e 

Marcelino Nascimento e Scorsolini-Comin (2018), em especial no campo das ciências 

humanas, têm emergido para pensar as experiências destes sujeitos, sendo que, 

atualmente, o campo destes estudos já se encontra consolidado. Embora se encontre 

firmado, com louváveis exceções, pouco se tem pensado e produzido sobre a temática 

das pessoas LGBTQIA+ em suas famílias de origem, conforme apontado por Schulman 

(2009). 

Na esteira do que aponta Schulman (2009), o tema e o problema do presente 

trabalho vêm ao encontro de uma necessidade atual da comunidade acadêmica, qual 

seja, a necessidade de enfatizar e discutir mais intensamente como as pessoas 

LGBTQIA+ são tratadas na família, e menos, como são tratados como família. Nem de 
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longe se quer afirmar aqui que essa segunda discussão, mais afeiçoada ao debate sobre a 

construção de uma nova forma de regulação da cidadania para lésbicas e gays, por 

exemplo, via certidão de casamento, tal como discutido, por exemplo, por Butler6 

(2003), é prescindível. Muito ao contrário, o que se está asseverando, na verdade, é que 

é preciso dar um passo além e ir ao encalço daquelas, que segundo Schulman (2009), 

seriam verdades centrais e desconfortantes7. 

                                                             
6 Por exemplo, Butler (2003), em seu texto O parentesco é sempre tido como heterossexual?, é uma das 

autoras que apresenta os perigos de se lançar mão do Estado para autorizar legalmente a constituição de 

contratos conjugais e matrimoniais e para reconhecê-los como legítimos. A construção dessa nova forma 

de regulação da cidadania para lésbicas e gays, via certidão de casamento ou contrato de parceria civil, 

obrigá-los-ia, pessoas LGBTQIA+, desde a perspectiva da Butler (2003), ao parentesco normativo que o 

Estado continuaria a exercer e ao seu controle regulador. Aqui afloraria sua crítica ao "desej[o] [d]o 

desejo do Estado e o eclipse da sexualidade" (p. 226) que, sob parâmetros domesticadores e dependentes 

do léxico dessa legitimação, aceitaria os próprios termos de legitimação ofertados, e não antes 
questionaria o próprio ato excludente de demarcação da legitimação, também sendo verdade a produção e 

intensificação de uma contínua "deslegitimação" social e política (zonas de ilegitimidade, inelegibilidade 

e imponderabilidade), como outra sua decorrência. Ademais, é importante lembrar que, no caso do Brasil, 

o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento conjunto da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 132/RJ e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.277/DF, 

determinou o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como 

união estável (Cardinali, 2017). Cabe lembrar também que, pela Resolução nº 175, de 2013, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) determinou que cartórios celebrem o casamento civil entre pessoas do mesmo 

sexo e convertam união estável em casamento, para aqueles(as) que assim solicitarem (Resolução nº 175, 

2013). 
7 Para a autora deste trabalho, a possibilidade de ir ao encalço dessas verdades e alcançá-las adviria, de 
modo particular, conforme bem expõe Collins (2016), de sua própria posição de marginalidade e do uso 

criativo que dela poderia ser feito. Enquanto uma mulher que se autorreferencia como mulher lésbica, a 

autora do presente estudo aposta, aqui, pois, no potencial uso criativo de seu próprio status de outsider 

(expressão utilizada no texto de Collins (2016) para se referir aos indivíduos que são relegados, pelo 

sistema social, a ocupar posições marginais na sociedade, como, por exemplo, mulheres negras) para 

conduzir tal proposta de investigação, pela qual se reflete sobre o fenômeno da administração da 

informação por mães heterossexuais de filhos gays. A confiante expectativa da autora desta dissertação é 

a de que, como mulher lésbica (enquanto outsider), ela acessa perspectivas pessoais, culturais e 

acadêmicas que, como afirma Collins (2016), não são evidentes para insiders (indivíduos ajustados às 

prescrições normativas dominantes de gênero, classe, raça/etnia e orientação afetivo-sexual, por 

exemplo). Assim, se para Collins (2016) muitos obstáculos logicamente se interporiam na vida de 

outsiders, por outro lado benefícios poderiam emergir das experiências vivenciadas por indivíduos 
oprimidos socialmente, como a emergência de uma postura crítica em relação àquelas que podem ser 

consideradas causas e efeitos de seus sofrimentos sociais causados por sistemas interligados de opressão, 

bem como o desenvolvimento de um ponto de vista especial em relação ao seu próprio self, às instituições 

(como a família, por exemplo), e à sociedade como um todo. Ademais, poder enxergar o que para muitos 

passa desapercebido, e reconhecer "padrões que dificilmente podem ser percebidos por aqueles imersos 

nas situações" (Collins, 2016, p. 100), poderia gerar bons frutos para as próprias disciplinas acadêmicas. 

Como afirma a autora em questão "[t]razer . . . [grupos] que compartilham um status de outsider within 

ante a sociologia [e demais ciências] para o centro da análise pode revelar aspectos da realidade 

obscurecidos por abordagens mais ortodoxas" (Collins, 2016, p. 101). E continua a autora a falar sobre a 

potencial e aguda propensão de acadêmicas outsiders within (este conceito "numa tradução seria o mais 

próximo a 'forasteira de dentro'" (Ribeiro, 2017, p. 26), como um fruto direto deste seu status, detectarem 
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Em sentido muitíssimo próximo a esse, Oliveira (2013), Campos e Garcia 

(2014), Silva, Nascimento e Nascimento (2016), Marcelino Nascimento (2018), 

Nascimento e Garcia (2018) e Cruz, Oliveira e Araújo (2019) também são categóricos 

em afirmar que, também para eles, pouco se tem pensado e produzido, no contexto 

brasileiro, sobre a temática das famílias diante de seus entes LGBTQIA+. 

Mais especificamente, conforme Hauer e Guimarães (2015), Silva, Nascimento e 

Nascimento (2016), Marcelino Nascimento (2018), Marcelino Nascimento e Scorsolini-

Comin (2018) e, ainda, Nascimento e Garcia (2018), pouco espaço tem sido dado à 

perspectiva das demais pessoas componentes do núcleo familiar, como avôs, avós, pais, 

mães, irmãos(as), tios(as), primos(as), por exemplo, para além da percepção das 

próprias pessoas LGBTQIA+ sobre esse processo de "revelação" de suas orientações 

afetivo-sexuais e/ou "identidades" de gênero contra-hegemônicas. Como afirmado por 

Marcelino Nascimento e Scorsolini-Comin (2018), por exemplo, 

nota-se que grande parte dos estudos analisa o processo de coming out por meio 

da fala do(a) jovem que revelou a orientação sexual à família, de modo que 

                                                                                                                                                                                   
aspectos problemáticos e anômalos em suas práticas científicas, se comparados aos cientistas insiders: 

"As outsiders within ocupam um lugar especial – tornam-se pessoas diferentes, e suas diferenças as 

sensibilizam a padrões que podem ser mais difíceis de serem vistos pelos insiders sociológicos [e outros 

cientistas] estabelecidos. . . . Uma . . . alternativa é conservar a tensão criativa do status de outsider within 

encorajando e institucionalizando suas perspectivas. Essa alternativa tem seus méritos não apenas para as 

próprias outsiders within, mas também para outros [cientistas]. A abordagem sugerida pelas experiências 

das outsiders within é de que os intelectuais aprendam a confiar em suas próprias biografias pessoais e 

culturais como fontes significativas de conhecimento. Ao contrário de abordagens que exigem submergir 
essas dimensões do self durante o processo de se tornar um cientista social objetivo, supostamente não 

enviesado, as outsiders within reintroduzem essas formas de conhecimento no procedimento de pesquisa. 

Na melhor das hipóteses, esse status [de outsider within] parece oferecer às suas ocupantes um equilíbrio 

poderoso entre os pontos fortes de seu treinamento [científico] e as contribuições de suas experiências 

pessoais e culturais. Nenhum se subordina ao outro. Na verdade, a realidade vivenciada é usada como 

fonte válida de conhecimento para criticar fatos e teorias [científicas ortodoxas], ao passo que [esse] 

pensamento . . . oferece novas formas de ver esta realidade vivenciada. Muitas feministas [como as] 

negras [e as lésbicas, por exemplo] estão abraçando o potencial criativo de seu status de outsider within e 

usando-o de forma sábia. Ao fazê-lo, aproximam-se de si mesmas e associam suas disciplinas à visão 

humanista implícita de seus trabalhos – isto é, a liberdade tanto de ser diferente como de fazer parte da 

solidariedade humana" (Collins, 2016, p. 123). 
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poucos os estudos revisados deram espaço para escuta dos pais, mães e irmãos, a 

fim de conhecer também o ponto de vista deles diante do processo. (p. 37) 

Tendo em vista essa lacuna referente à escassa produção científica sobre a 

perspectiva dos(as) integrantes do núcleo familiar da pessoa LGBTQIA+, é que a 

presente pesquisa almejou ouvir mães de filhos gays e/ou filhas lésbicas. Justifica-se a 

escolha por incluir no estudo apenas mães de filhos(as) com estas orientações afetivo-

sexuais - diante da multiplicidade de possibilidades que haveria - pela necessidade de 

estabelecer um limite para a pesquisa ser exequível e pelo próprio interesse da 

pesquisadora em estudar esse público. No entanto, assinala-se que a pesquisa acabou 

sendo realizada apenas com mães de filhos gays, pois os aceites de participação só 

vieram destas. Desse modo, o objetivo foi conhecer e analisar como mães 

heterossexuais e cisgêneras, informadas sobre a homossexualidade de seus filhos, 

administram esta informação.  

Para tanto, desde já, é preciso elucidar que o conceito de informados(as) é 

entendido aqui como aquele que se refere aos indivíduos que, segundo Goffman (2004), 

a princípio, não são estigmatizados8 socialmente, mas cuja situação especial de 

proximidade com o(a) estigmatizado(a) leva a se tornarem pessoas "compassivas" em 

relação a esse estigma. Mais especificamente, a linha de pensamento adotada por este 

trabalho partirá do entendimento de que as mães que têm ciência, por exemplo, da 

homossexualidade de seus filhos, podem vir a ser consideradas "informadas", como 

                                                             
8 Segundo Goffman (2004), estigma pode ser definido como uma dissonância específica e negativamente 

construída, por meio de "uma linguagem de relações e não de atributos" (p. 6), entre a "identidade" social 

virtual - a que se espera normativamente que a pessoa tenha - e a sua "identidade" social real, isto é, a 

"identidade" real que o indivíduo prova possuir. Ou seja, o estigma pode ser compreendido (socialmente, 

e isso é importante!) como um defeito, um descrédito, uma desvantagem, que tornará a pessoa 

categorizada como sua possuidora como sendo uma pessoa estragada e diminuída socialmente. Em 

síntese, pode ser definido como "a situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social 

plena" (Goffman, 2004, p. 4) 
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apontado por autores como Hauer e Guimarães (2015). Inclusive, estes mesmos autores, 

apoiados em Goffman (2004), ressaltam que "em especial a família, acaba adquirindo 

certo grau do estigma, por vezes tendo que lidar pessoalmente com o descrédito do 

estigmatizado . . . , como se el@s próprios fossem portadores do estigma" (Hauer & 

Guimarães, 2015, p. 652). Assim, é importante examinar melhor o caráter singular dessa 

informação concernente às vidas das pessoas LGBTQIA+, mas também os esforços 

característicos para administrá-la9, mas isso, não sob o ponto de vista dos próprios 

homens gays, por exemplo - os filhos estigmatizados socialmente - mas sob o ponto de 

vista de suas mães informadas. 

Ademais, é importante ressaltar que a opção por oferecer escuta às mães desses 

sujeitos se deve ao fato de elas serem consideradas, dentre outros aspectos, figuras de 

alta centralidade emocional, como afirmam Solórzano e Mendoza (2014). Oliveira 

(2012) também as considera decisivas para a construção das formas de engajamento 

psicossocial de seus(suas) filhos(as). Quanto às questões que envolvem uma orientação 

afetivo-sexual heterodissidente, o mesmo autor afirma: "identifica-se na mãe uma figura 

com um valor decisivo que pode ter um impacto forte na vida e nas vivências destes 

indivíduos consoante a forma com que lida com a descoberta da orientação sexual dos 

mesmos" (Oliveira, 2012, p. 48). 

Cabe observar também que essas pessoas integrantes do núcleo familiar serão 

escutadas pelo fato da família ser tida como uma rede de apoio social potencialmente 

                                                             
9 Brandão (2010) ressalta que, em função da poderosa e alastrada presunção da heterossexualidade, será 

marcante para o público LGBTQIA+ a necessidade de se decidir sobre a revelação ou a ocultação desse 

aspecto de suas vidas em suas interações sociais e que sempre será necessário que a pessoa deixe explícito 

às outras pessoas, por meio seja de falas ou de atitudes, que não corrobora a heterossexualidade 

presumida. Como apontado pela autora: "Como os processos de interacção assentam comummente na 

presunção da heterossexualidade, é necessário decidir se se procede à revelação/ integração do próprio 

homo-erotismo na relação com os outros ou, inversamente, se se adopta face a estes estratégias de 

passagem, que podem ir da fabricação ao evitamento (Button, 2004). Em todo o caso, é forçoso que a 

pessoa diga ou faça alguma coisa para que os outros (re)conheçam o seu homo-erotismo, visto que o 

silêncio constitui uma reclamação implícita de heterossexualidade (idem: 472)" (Brandão, 2010, p. 2). 
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crucial, por exemplo, para a oferta de fortalecimento de laços de proteção, promoção do 

bem-estar e enfretamento das vulnerabilidades, por exemplo, mas que nem sempre ela 

se apresenta como tal (Oliveira, 2012; Braga et. al., 2018; Paveltchuk, 2018; Zanatta et. 

al., 2018; Magno-Silva, 2020). Não raras vezes, a entidade familiar pode se tornar um 

espaço gerador e reprodutor de diversas violências, como as que são perpetradas às 

pessoas LGBTQIA+ em nome do atendimento à heterocisnormatividade e que geram 

processos de adoecimentos em seus alvos (Afonso, 2015; Magno-Silva, 2020), 

perpetração de violências esta que, neste caso, é denominada de lgbtfobia intrafamiliar 

(Braga et al., 2018; Marcelino Nascimento & Scorsolini-Comin, 2018; Souza & Veiga, 

2018).  

Nesse sentido, estudos revisados por Paveltchuk (2018) indicaram que a 

aceitação familiar de entes LGBTQIA+ está relacionada a maiores níveis de autoestima 

e suporte social a estas pessoas, à maior autoaceitação da orientação afetivo-sexual não 

heterossexual e a maiores níveis de "revelação" desta, bem como a maiores níveis de 

bem-estar.  

Chegam às mesmas conclusões de Paveltchuk (2018), Oliveira (2012), 

Hinostroza, Pérez e Requena (2018), Silva-Luévanos (2018) e Campos e Guerra (2016). 

Para estas últimas autoras, "o desenvolvimento do apoio social familiar se apresenta 

como um dos construtos mais importantes para o bem-estar do homossexual" (Campos 

& Guerra, 2016, p. 45). Nos relatos analisados por elas foi identificado que a presença 

de maior apoio familiar nas vidas, especificamente, de pessoas homossexuais está 

atrelada a uma maior quantidade de conteúdos positivos em relação a aspectos como 

bem-estar, convivência familiar e social e religiosidade. Ao contrário, a ausência de 

apoio familiar está relacionada à presença de aspectos negativos concernentes a estes 
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mesmos conteúdos, como é possível supor, por exemplo, o distanciamento da família, a 

falta de afetividade no convívio familiar, dificuldades de se relacionar socialmente, bem 

como a expressão de maior insatisfação com a vida pessoal, de acordo com as autoras. 

Dois relatos trazidos pelas autoras em questão são bastante elucidativos a esse respeito:  

"Se a gente não tem o apoio deles [da família], a gente não é feliz totalmente. 

Sempre vai faltar algo" (S1, F, 22a); "Se eu não tivesse esse apoio, . . .  com 

certeza eu sofreria bastante . . . eu constantemente estaria pra baixo, seria uma 

dor constante" (S5, F, 27a). (Campos & Guerra, 2016, p. 46, grifos das autoras) 

Especialmente, o estudo de Oliveira (2012) constatou que a percepção, pelos 

filhos gays, pelas filhas lésbicas e pelos(as) filhos(as) bissexuais, da rejeição provinda 

da figura materna, diante da situação de conhecimento de sua orientação não 

heterossexual, em comparação com a percepção de rejeição provinda da figura paterna, 

provocou graves consequências que levam ao desajustamento psicológico das pessoas 

com uma orientação não heterossexual. "Nomeadamente a nível da autoestima, da auto-

adequação, da não-responsividade emocional e da instabilidade emocional" (Oliveira, 

2012, p. III), como afirma o autor. Para ele, essa percepção de rejeição experimentada 

por pessoas gays, lésbicas e bissexuais, no momento de "descoberta" de suas 

orientações sexuais heterodissidentes, poderia fazer com que viesse a emergir em suas 

experiências futuras "sensações severas de desvalorização, desaprovação pessoal e 

sentimentos de incapacidade para realizar tarefas inerentes à vida pessoal quotidiana e 

ao enquadramento social, contribuindo ambas para a sensação de fracasso e de 

inutilidade" (Rohner, 1986; Munaf, Huassain & Kamrani, 2012 como citado em 

Oliveira, 2012, p. 43). 
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Além disso, o que é possível constatar é que, não raras vezes, não só o 

preconceito contra pessoas LGBTQIA+ acontece dentro da família, como, geralmente, 

tem seu início nela (Saggese, 2009; Oliveira, 2012; Marcelino Nascimento & 

Scorsolini-Comin, 2018). Também merece realce o fato de a família parecer se 

constituir como uma das instâncias mais desafiadoras para a pessoa LGBTQIA+ no que 

se refere ao seu processo de "revelação" da sua orientação afetivo-sexual e/ou 

"identidade" de gênero hétero e cisdissidentes (Xavier, 2013; Brandão, 2016), por ser 

uma estrutura social, na imensa maioria das vezes, heteronormativa (Velho, 2016), e ser 

de uma importância nevrálgica (seja negativa ou positivamente) diante desse processo 

vivenciado pela pessoa LGBTQIA+, tanto no seu início quanto nos seus 

desdobramentos, a depender de como a família lida com esse aspecto da vida desse ente 

(Marcelino Nascimento & Scorsolini-Comin, 2018). Para Velho (2016), inclusive, "a 

família é uma das instituições que mais reproduz a dominação masculina, logo, 

consequentemente, é uma das que mais reproduz a heteronormatividade10 e a 

homofobia" (p. 5) e, para Oliveira (2012) ela "acaba, muitas vezes, por ser a principal 

fonte de rejeição dos seus membros homossexuais, lésbicos e bissexuais" (p. 1). 

Tendo em vista os três relatórios sobre violência lgbtfóbica assinados pelo 

próprio Estado brasileiro, referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013, é possível 

constatar, no que concerne às violações denunciadas11 ao Poder Público Federal e, mais 

especificamente, às relações existentes entre os(as) suspeitos(as) de serem 

                                                             
10 "'heteronorma' refere-se ao conjunto de normas que posicionam discursivamente o heteroerotismo 

como natural, correto e normativo, o que faz deste último seu binário oposto rejeitado" (Solórzano & 

Mendoza, 2014, p. 391, tradução livre). No original: "'heteronorma' alude al conjunto de normas que 

posicionan discursivamente el heteroerotismo como natural, correcto y normativo, lo que convierte a este 

último en su binario opuesto desestimado" (Solórzano & Mendoza, 2014, p. 391).  
11 Uma advertência precisa ser ressaltada: "vale sempre relembrar que existe um sub-registro desses 

dados, o que nos leva a observar que os relatos aqui quantitativizados [em cada um desses três relatórios 

mencionados] representam a pequena parcela dos casos que são denunciados e notificados" (Brasil, 2016, 

p. 6).  
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agressores(as) lgbtfóbicos(as) e as vítimas que se conheciam "que familiares (38,2%) e 

vizinhos (35,8%) são os mais frequentes. Entre os familiares, destacam-se as mães que 

cometem violações contra seus filhos/as, com 9,5% das ocorrências, seguidas pelos 

pais, com 4,8%" (Brasil, 2011, p. 27). Já quanto ao segundo relatório, que é referente ao 

ano de 2012, é possível constatar, em relação aos mesmos aspectos acima discutidos, 

que vizinhos(as) passaram a ser os(as) suspeitos(as) mais frequentes (20,69%), e, em 

segundo lugar, apareceram os familiares (17,72%). Como apontado por este documento, 

"Entre os familiares, destacam-se os irmãos, com 6,04% das ocorrências, seguidos pelas 

mães e pais, com 3,93% e 3,24%, respectivamente" (Brasil, 2012, p. 29). Já quanto ao 

terceiro relatório, referente ao ano de 2013, também tendo em vista apenas os dados do 

Poder Público Federal e, dentro destes, o grau de relação entre vítima e suspeito(a) que 

se conheciam (32,1%), 14,8% eram familiares (5,9% irmãos(ãs), 2,5% mães, 2,4% 

tios(as), 2,2% cunhados(as), 1,8% pais), 13,8% eram vizinhos(as), 2,1% eram 

amigos(as), 1,4% empregadores(as).  

Cabe destacar ainda o fato de as reações típicas de pais e mães diante da 

"revelação" da orientação não heterossexual de seus/suas filhos(as) serem 

frequentemente negativas, incluindo, de acordo com Frazão e Rosário (2008), Velho 

(2016) (que, inclusive se utiliza destes dois autores para fazer essa afirmação) e Reis 

(2018), reações de rejeição emocional, de violência (verbal, física etc.) e até mesmo a 

expulsão de casa - todas reações indicativas de que, na maioria das vezes, a família 

passa por uma situação de crise ao ser inteirada da homossexualidade, por exemplo, de 

um de seus membros.  

Também merece destaque serem raras a exploração e a discussão das questões 

relativas à comunidade LGBTQIA+ no ambiente familiar, como a questão da 
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homossexualidade, conforme afirma Ferreira (2012) citando Savin-Williams. De acordo 

com Frazão e Rosário (2008) também: 

Ao longo dos anos, tem-se verificado que o tema da família raramente é 

associado aos gays e às lésbicas. De facto, a cultura popular raramente retrata 

estas pessoas como membros de uma família e, mais do que isso, alguns 

segmentos da sociedade consideram mesmo os gays e lésbicas como sendo anti-

família (Pachankis & Goldfried, 2004). Curiosamente, para além desta imagem 

popular, a própria comunidade científica oriunda do campo da terapia familiar 

também se manteve afastada do estudo destes temas . . . . Sabemos também que 

a comunidade científica mainstream validou durante muito tempo as imagens da 

cultura popular. Durante anos, os gays e lésbicas foram retratados como pessoas 

afastadas das suas famílias. (p. 34) 

Assim, na tentativa de ajudar a superar os profundos estereótipos dos quais se 

alimenta essa visão que desassocia a temática LGBTQIA+ da temática da família, no 

intento de ajudar a superar a invisibilidade temática que também foi apontada por 

Rodrigues e Carmo (2013), e na tentativa, de, mais especificamente, ajudar a fazê-lo por 

meio da conjugação desse tema com a família nuclear (no caso presente, em relação às 

mães de filhos gays), o propósito da investigação que foi aqui conduzida é saber como 

estas mães trabalham com a gestão desse conhecimento referente à homossexualidade 

de seus filhos, uma vez que se está ciente, por tudo até aqui dito e pelo que afirma, 

especificamente, Ceballos-Fernández (2014), que a gestão da orientação afetivo-sexual 

de filhos(as) não heterossexuais e/ou da "identidade" de gênero de filhos(as) não 

cisgêneros é complexa tanto para as próprias pessoas que apresentam esta orientação 
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e/ou esta "identidade" quanto é igualmente complexa para seus familiares, como pais e 

mães.  

Ademais, como indica Velho (2016), "será interessante perceber como se 

comportam . . . as mães quando a situação [da homossexualidade] lhe diz diretamente 

respeito" (p. 10), como no caso de mães de pessoas gays que residem em um país 

caracterizado pela sua forte tradição lgbtfóbica, como é o caso do Brasil, conforme, por 

exemplo, Saggese (2009), Brasil (2011, 2012, 2016), Venturi e Bokany (2011), 

Miskolci (2014) e Lira, Morais e Boris (2016), sobretudo porque, como Ceballos-

Fernández (2014) chama a atenção, o fato de mães, por exemplo, ou de outros familiares 

terem crescido em um contexto social altamente impregnado por visões e práticas 

lgbtfóbicas e que dita a heterossexualidade como única forma legítima de expressão dos 

afetos e da sexualidade é um dificultador para o desenvolvimento da aceitação da não 

heterossexualidade de seus/suas filhos(as) por parte desses familiares. Como afirma a 

mesma autora, a "descoberta" da homossexualidade desencadeia uma metamorfose 

tanto cognitiva quanto emocional não apenas nos(as) filhos(as) homossexuais, mas 

também, por exemplo, em seus pais e mães, e em outros familiares, exigindo que todas 

essas pessoas reajustem seus filtros interpretativos sobre sexualidade e gênero.  

Como afirma Afonso (2015), não só a pessoa LGBTQIA+ está sujeita a diversas 

consequências negativas provenientes de uma sociedade lgbtfóbica, mas também os 

seus familiares podem ser afetados, por exemplo, pelo bullying lgbtfóbico, por um 

estresse profundo, pelo desenvolvimento de sentimentos de raiva em relação a seus/suas 

próprios(as) filhos(as), por alterações negativas no próprio casamento e conflitos 

diversos, todos eles decorrentes da lgbtfobia. Por outro lado, Afonso (2015) afirma que 

consequências positivas, como o fortalecimento dos vínculos familiares e a maior 
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proximidade parental/conjugal, por exemplo, também podem advir do processo de 

coming out de um(a) filho(a), embora isso seja mais raro de acontecer tendo em vista as 

sociedades serem frequentemente lgbtfóbicas. 

Assim, por tudo dito até aqui, define-se como problema de pesquisa: como 

mães, residentes em uma cidade do interior de Minas Gerais, administram a informação 

referente à homossexualidade de seus filhos? 

Além da presente "Introdução", esta dissertação conta com uma segunda seção, 

intitulada "Objetivos", que se subdivide em uma apresentação do objetivo geral e em 

uma apresentação dos objetivos específicos do trabalho realizado; e uma terceira seção, 

de "Revisão bibliográfica", por meio da qual será feita uma abordagem não-sistemática 

acerca do modo como o tema da administração da informação referente à 

homossexualidade de seus/suas filhos(as) por mães de pessoas LGBTQIA+ tem 

aparecido, sobretudo, na literatura nacional. A esta seção, segue-se uma quarta, 

intitulada "Metodologia", por meio da qual se explica qual maneira foi selecionada para 

investigar o fenômeno estudado e quais procedimentos foram seguidos; e, na quinta 

seção, nomeada de "Resultados e discussão", são apresentados e analisados os 

principais resultados confeccionados a partir da realização das entrevistas realizadas 

com seis mães (heterossexuais e cisgêneras) de homens gays. Já na sexta seção do 

trabalho, foi realizada uma síntese cruzada dos dados apresentadas na seção anterior. 

Por fim, são apresentadas as "Considerações finais" a respeito do estudo aqui 

desenvolvido, suas principais limitações, indicações para futuras pesquisas e algumas 

recomendações práticas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Conhecer e analisar de quais modos mães heterossexuais e cisgêneras 

administram a informação referente à homossexualidade de seus filhos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Conhecer como a informação de que o filho é gay chegou para as mães, desde o 

ponto de vista delas; 

Identificar quais foram os sentimentos despertados nas mães quando tomaram 

conhecimento da homossexualidade de seus filhos; 

Identificar qual o tipo de estratégia de comunicação adotado por elas; 

Identificar por qual razão as mães alegam adotar um determinado tipo de 

estratégia e não outro. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta discussão será iniciada com aquela que é a interlocutora mais importante 

para este trabalho - Modesto (2010)12. A autora busca responder à seguinte questão com 

a elaboração de sua tese de doutorado: de que modo "são construídos os discursos de 

rejeição e/ou os discursos de aceitação da homossexualidade de filhos por suas mães, 

heterossexuais, [e, de que modo, são construídos] . . . os discursos dos filhos?" 

(Modesto, 2010, s/p).  

Será para responder a esta pergunta que Modesto (2010) passará a analisar, por 

meio de um instrumental próprio à semiótica de tradição francesa, depoimentos de mães 

heterossexuais e de filhos(as) homossexuais brasileiros(as), buscando identificar quais 

seriam as semelhanças e diferenças qualitativas entre os percursos das mães e dos(as) 

filhos(as). A esse respeito, ela conclui que são difíceis percursos tanto para as mães 

quanto para seus/suas filhos(as) - inclusive, de maneira extremamente semelhante para 

ambos - uma vez que 

mães e filhos passam por uma decepcionante descoberta, pois todos somos 

preconceituosos em relação à diversidade de orientação sexual, aparência e 

comportamento de gênero. A diferença de efeitos da descoberta, para mães e 

para filhos, provém de que a descoberta da homossexualidade para os filhos é 

realizada através de um processo que se estende no tempo, e, para suas mães, o 

processo é, geralmente, pontual. (Modesto, 2010, p. 258) 

                                                             
12 Esta afirmação não é fortuita. A importância de Modesto - é preciso indicar desde logo -, para além de 
sua reconhecida trajetória acadêmica e profissional enquanto semioticista e psicanalista e sua destacável 

atividade de militância enquanto mãe de um filho homossexual e "fundadora do considerado primeiro 

grupo brasileiro de acolhida a mães e pais de homossexuais – e, mais recentemente, de LGBT em geral –, 

a organização não governamental Grupo de Pais de Homossexuais" - GPH (Oliveira, 2014 como citado 
em Novais, 2018, p. 36), reside na vastidão de seu corpus de análise tomado como referência para a 

produção de sua tese de doutorado - trabalho, aqui, ora considerado. Compreendendo o período que vai de 

2001 ao ano de 2010, a autora selecionou e analisou um conjunto de 840 depoimentos de mães 

heterossexuais e filhos(as) homossexuais de diversas religiões, ateus ou agnósticos, diversas classes 

sociais/culturais e profissões, e de diversas regiões brasileiras.  
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No mais, para além de tal conclusão, é interessante notar como surge também, 

no mesmo capítulo intitulado "Percursos narrativos e discursivo-passionais das mães", 

na subseção intitulada "Mães 'saindo do armário'", de sua tese de doutorado, de um 

modo mais residual/periférico, outra questão convergente com a questão que é feita 

nesta dissertação - mas, já aqui, conferindo total centralidade à referida questão. Trata-

se do desenvolvimento, tácito, pela autora, da seguinte pergunta, que, embora não 

colocada em sua forma indagativa por Modesto (2010), poderia ser feita do seguinte 

modo: como as mães enfrentam o desafio da "revelação" para as outras pessoas da 

homossexualidade de seus filhos e/ou de suas filhas, isto é, como as mães enfrentam o 

desafio de "sair do armário"? Mobilizando alguns exemplos no formato de depoimentos, 

a autora trata do revelar das mães sobre a homossexualidade de seus/suas filhos(as) para 

os maridos, para os(as) outros(as) filhos(as) e para os(as) avós. Quanto a esses relatos, a 

autora chega à conclusão que "percebe-se [em todos os exemplos por ela trazidos] a 

dificuldade das mães para informar [para outras pessoas] sobre a homossexualidade dos 

filhos" (Modesto, 2010, p. 248).  

A seguir, a autora passa a mobilizar outros exemplos representativos da abertura 

das mães, quanto à homossexualidade de seus/suas filhos(as), para a família próxima, 

para os parentes, para as pessoas da escola frequentada por seus/suas filhos(as), para 

seus/suas colegas de trabalho, como o de uma mãe que passa a contar sobre a 

homossexualidade de seu filho ou de sua filha (não é possível saber o gênero da pessoa) 

para os(as) colegas de trabalho e que sente "que o armário está se desmantelando aos 

poucos..." (Modesto, 2010, p. 249, grifos da autora) para ela, e de uma mãe que opta 

por contar sobre a lesbianidade de sua filha para sua cunhada. Também traz exemplos 

do "revelar-se" socialmente a partir do relato de uma mãe que diz que, por ela, não 
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contaria a ninguém sobre a lesbianidade de sua filha, mas que, pelo fato de ter se dado 

conta de que muita gente já tinha conhecimento sobre esse aspecto da vida de sua filha, 

passa a contar, ela própria, sobre isso para algumas pessoas com as quais sente 

confiança para se abrir; e também traz o relato de uma mãe que em um dia estava em 

um plantão e que, ao ser perguntada sobre suas filhas,  

disse como se nada fosse minha filha só vai pra balada gay porque ela É GAY. 

E continuei tocando como se tivesse dito que ia sair para tomar um café. É 

divertido, me sinto meio subversiva, haha, mas com desconhecidos é mais fácil, 

né? (GPH virtual, 15/04/2010 - grifo nosso) (Modesto, 2010, p. 250, grifos da 

autora).  

A autora também traz um exemplo de uma mãe que afirma não sentir uma 

grande necessidade de comentar sobre a homossexualidade do seu filho no seu trabalho, 

mas que, ao mesmo tempo, afirma que, se o fizesse, poderia se poupar em relação a 

comentários indesejados sobre a homossexualidade que tem que ouvir de seus/suas 

colegas. 

Além desta subseção, em momentos esparsos da tese da referida autora, 

aparecem relatos sobre os modos como as mães administram a informação sobre a 

homossexualidade de seus/suas filhos(as) e as dificuldades frequentes que as 

acompanham, como no trecho da fala de uma mãe de uma filha lésbica que "defende 

que não devemos falar que nossos filhos são homossexuais para ninguém" (Modesto, 

2010, p. 228), e também no trecho de um relato de uma mãe que ainda não sente aceitar 

plenamente a homossexualidade de seu filho ou de sua filha (não é possível identificar o 

gênero da pessoa), pois, nesta fase, desde a sua visão, não existiria mais vergonha de 
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que outras pessoas soubessem sobre a homossexualidade desse filho ou dessa filha (o 

que não é o caso dela, como ela reconhece). 

Além desses trechos, há outros, como o de uma mãe que afirma "Tenho vontade 

de me esconder para não ser apontada como a mãe daquele viadinho, pq sei que é 

assim que as pessoas irão se referir a ele (GPH virtual, 24/10/2009 - grifos nossos)" 

(Modesto, 2010, p. 233, grifos da autora); no relato de uma mãe que afirma ainda "viver 

no armário"; e também na fala de uma mãe que, ao reconhecer ainda viver "brigando 

com o armário", retrata, segundo Modesto (2010), o medo e a vergonha que esta mãe 

possui de se apresentar socialmente como mãe de homossexual: 

Mãe2 – Eu também vivo brigando com o armário, paro, dou uma espiada e de 

repente corro e tranco a porta, rsrsrsrs não sei até quando vai essa vida, um dia 

eu disse que o GPH é uma janela do meu armário onde eu abro e fico toda à 

vontade, converso, rio e me sinto a pessoa mais feliz do mundo, mas quando 

penso que o mundo aqui fora não é feito só de mães do GPH, eu corro e fecho 

até a janela... (GPH virtual, 06/06/2010). (Modesto, 2010, p. 231, grifos da 

autora) 

Modesto (2010) também traz o relato de outra mãe que, também se utilizando da 

metáfora do armário, afirma que "Mãe3 - . . . Apesar de ter superado toda dor e 

conviver com o meu filho, ainda vivo no armário, não sei quando vou sair ou se vou 

sair... (GPH virtual 09/03/10)" (p. 232, grifos da autora). Por outro lado, em um 

momento anterior a esse, Modesto (2010) também traz como exemplo o relato de uma 

mãe que afirma: "Incrível que sei da Homo dele há 1 ano e 4 meses e parece que faz um 

tempão, falamos abertamente sobre o assunto, TODOS sabem, saímos juntos eu, ele, 
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namorado, meu marido, não tenho vergonha, (veja bem foi o que mais senti no 

começo)" (GPH virtual, 27/07/2010 - grifo nosso) (p. 159, grifos da autora). 

Mais adiante, no ano de 2015, Modesto publica o seu livro Mãe sempre sabe? 

Mitos e verdades sobre pais e seus filhos LGBTs (segunda edição ampliada de uma 

primeira, publicada no ano de 2008). Neste, Modesto (2015) incorpora, aos 

depoimentos de 2001 a 2008, depoimentos de 2009 a 2015 por ela colhidos, na tentativa 

de comparar se haveria mudanças observáveis nos relatos de anos mais recentes quanto 

aos processos de rejeição/aceitação de pais e mães de LGBTQIA+.  

Como os relatos feitos entre 2009 a 2015 são indicados por meio da inserção da 

data pela autora (diferentemente dos depoimentos anteriores a esse período, que não 

vêm acompanhados de marcação temporal), é possível ver que os relatos referentes ao 

modo como mães e pais administrariam a informação de que seus/suas filhos(as) são 

LGBTQIA+ não são de anos mais recentes.  

Quanto aos relatos realizados por mães e pais entre os anos de 2001 a 2008, é 

possível ver, por meio de alguns destes, por um lado, que eles(as) têm vergonha de se 

"exporem" enquanto mães e pais de LGBTQIA+ ou a tiveram em algum momento. 

Como afirma Modesto (2015): 

Por exemplo, você já aceitou sua filha/filho, aceitou até que tenham namorada/o, 

mas você ainda tem vergonha de contar para sua família. Depois, a família já 

sabe, parece tudo bem, mas você não quer que seus amigos saibam. Em seguida, 

alguns amigos podem saber, outros não... E assim por diante. 

[...] [Mãe] Eu, com vergonha, só toco no assunto com os irmãos dele... Nunca 

comentei o assunto com ninguém mais. Meus pais já morreram e com a avó dele 

eu não tenho coragem. Ela já tem 90 anos e ele é o neto querido dela...  
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[Pai] Meus amigos são muito formais, educação à moda antiga... Eu não vou 

enfrentar essa de jeito nenhum! Com que cara? 

[Mãe] Eu moro aqui há trinta anos! Todo mundo conhece a gente. Já pensei até 

em mudar de bairro. Já resolvi: vendo a minha casa, não me incomodo. Prefiro, 

do que passar essa vergonha...  

[...] [Mãe] Eu não posso dar esse desgosto ao meu marido. Ele é tão bom pai, 

trabalha tanto... Nosso único filho!... E não tenho com quem dividir... 

[...] [Mãe] Como imaginar que vai ser suave a visão de um filho ser motivo de 

chacota ou humilhação, quando a família souber da verdade? Não é mesmo 

fácil. Nem sonho com a hipótese de alguém vir a saber... Não conto pra 

ninguém... Nem converso sobre o assunto. (Modesto, 2015, pp. 121-156, grifos 

da autora) 

Vê-se, assim, por meio desses relatos da própria autora e desses e de outros 

exemplos de falas de mães e pais por ela mobilizados - relatos estes referentes ao 

período de 2001 a 2008 - que algumas mães e pais sentem dificuldade para informar as 

outras pessoas sobre a homossexualidade de seus/suas filhos(as). Como afirmado pela 

autora: "[m]uitos pais não querem que outras pessoas saibam que seu filho é 

homossexual" (Modesto, 2015, p. 277). Enfrentam o medo ou vergonha de contar para 

os(as) avôs(avós), para os(as) amigos(as), para os(as) vizinhos(as), e, até mesmo, para o 

cônjuge, e, por se sentirem assim, acabam aconselhando, frequentemente, que seus/suas 

filhos(as) "fiquem na sua", que sejam "discretos(as)", que "não se assumam", que 

contem para o menor número de pessoas possível, e eles próprios, os pais, acabam por 

não comentar com ninguém sobre o assunto. Mas, por outro lado, Modesto (2015) conta 
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também que há mães, por exemplo, que optam por contar para todas as pessoas sobre a 

homossexualidade de seu/sua filho(a).  

Mas, uma vez que já se passaram 10 anos da primeira pesquisa realizada por 

Modesto (2010), qual seja, sua tese de doutorado intitulada Homossexualidade, 

preconceito e intolerância: Análise semiótica de depoimentos, que compreendeu 

depoimentos do ano de 2001 ao ano de 2010, e, se ela própria, com grande lucidez, 

considera que seu trabalho selecionou e analisou, naturalmente, um corpus de análise 

datado (em sua própria expressão); e uma vez que, em seu trabalho mais recente, sua 

segunda edição atualizada do livro Mãe sempre sabe?, os relatos que interessaram por 

sua proximidade com a questão nuclear que é feita neste trabalho foram os relatos de 

mães e pais "coletados do ano 2000 ao ano 2008, ano do primeiro lançamento do livro 

'Mãe sempre sabe?'" (Modesto, 2015, p. 329, grifos da autora) e não os depoimentos de 

mães e pais de filhas e/ou filhos LGBTQIA+ feitos entre 2009 e 2015 (acrescentados 

pela autora à essa reedição atualizada de seu livro), faz sentido que agora, no ano de 

2021, seja problematizado se poder-se-ia chegar às mesmas conclusões a que Modesto 

(2010, 2015) chega quanto às frequentes dificuldades sentidas pelas mães para informar, 

externamente, sobre a homossexualidade de seus/suas filhos(as)? Ou, ao contrário, 

podem ser observadas possíveis mudanças que podem ter impactado a forma como 

mães heterossexuais administrariam a informação referente à homossexualidade de seus 

filhos gays e/ou filhas lésbicas? Para responder estas perguntas, é preciso melhor 

compreender sobre o que têm se concentrado as produções, sobretudo as nacionais, que 

trabalham com a temática de mães com filhas e/ou filhos LGBTQIA+. 

Começando por Novais (2018) que, em sua dissertação de mestrado, faz uma 

pesquisa com as Mães pela Diversidade de Goiás (isto é, o grupo goiano que integra o 
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movimento nacional Mães pela Diversidade), é possível identificar que, por meio de 

uma etnografia desenhada da associação regional deste movimento, o autor tenta 

compreender o modo como essas mães (e pais) constroem suas ações e suas lutas no 

combate às violações lgbtfóbicas, e, simultaneamente, de modo mais amplo, como 

constroem suas subjetividades enquanto "possuidoras" da "identidade" política mãe/pai 

de LGBTQIA+.  

Seu problema de pesquisa reside em saber quais são as linguagens e estratégias 

incorporadas por essas mães/pais-militantes em suas lutas em prol das causas 

LGBTQIA+, e de que cunho elas seriam. Serão as emoções – como a aceitação, 

proteção, cuidado, mas, sobretudo, o amor - e as micropolíticas delas decorrentes, 

presentes nas histórias de vida destes pais/mães e de outros, que, para Novais (2018), 

marcarão suas trajetórias de militância que condensariam em si lutas pela diversidade 

afetivo-sexual e de gênero e lutas pelas maternidades.  

Os modos como as maternidades são vividas e acionadas pelas mães de LGBT 

que militam na associação demonstram que as maternidades das quais elas 

lançam mão são identidades performadas politicamente dentro de casa, para a 

criação de vínculos afins com filhos e filhas LGBT, e fora de casa, para a 

elaboração de lutas contra as homotransfobias. . . . Nesse sentido, elas 

aproveitam do repertório linguístico e afetivo das concepções de maternidade 

apreendidas socialmente – o cuidado, a proteção e o amor – para produzir suas 

próprias estratégias. (Novais, 2018, p. 160) 

O que o autor conclui é que as Mães pela Diversidade goianas se utilizam de 

estratégias visuais (como uma colcha de retalhos que registra as vítimas de crimes que 

foram motivados pelo preconceito contra LGBTQIA+, por exemplo) e afetivas (como o 
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amor, a proteção e a gratidão, por exemplo) e que elas "acionam a performance materna 

para construir políticas dentro do movimento LGBT" (Novais, 2018, s/p).  

Como o autor afirma, mães e pais pela "Diversidade" acionariam e agenciariam 

a maternidade/paternidade para conduzirem suas políticas. Tais políticas estariam 

centralizadas em torno do objetivo, também ele político, de tirar famílias com filhos(as) 

LGBTQIA+ do "armário" a fim de que os preconceitos contra pessoas LGBTQIA+ 

pudessem ser, em alguma medida, combatidos, como dito pelo autor. Este objetivo é 

justificado, assim, pelos sentimentos de medo e preocupação, por exemplo, mas 

especialmente pelo sentimento do amor, e, por meio deles, igualmente, as militâncias 

das Mães pela Diversidade seriam alavancadas. Ademais, a linguagem emocional 

compareceria como o fator "identitário" que coletivizaria as histórias de vida "pessoais" 

dessas mães e pais. 

Mas, inobstante o caráter inovador de sua dissertação, é possível notar que, no 

trabalho de Novais (2018), a questão que é feita na presente pesquisa não aparece com 

centralidade. Apenas em dois momentos de sua escrita, um com um relato de Avelino 

M. Fortuna, pai de Lucas C. Fortuna, assassinado por um crime de cunho lgbtfóbico, e 

outro com um relato de Majú Giorgi e de Alessandra, outras Mães pela Diversidade, é 

que Novais (2018) parece tangenciar, em alguma medida, a questão que é feita neste 

trabalho.  

Quanto ao relato de Majú e Alessandra, Novais (2018) apresenta, indiretamente, 

o modo como estas duas mães lidam com a informação de que seus filhos são gays, 

modo este que, de acordo com suas vivências, teria exigido que elas "saíssem do 

armário" (que, para elas, também as envolvia), e se "confessassem" enquanto mães de 
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filhos LGBTQIA+13. Ou seja, de acordo com os seus modos de verem a questão, "o 

armário" teria que ter sido rompido, em alguma medida, e uma "confissão" teria que ter 

sido empreendida por parte delas próprias para que se tornassem mães-militantes pela 

"Diversidade"14. Já quanto ao relato de Avelino, que "costuma declarar que 'os pais e 

                                                             
13 Modesto (2015) afirma algo em sentido bastante próximo ao afirmado por Majú Giorgi, uma das 
interlocutoras de Novais (2018): "Quanto mais eu me assumia como mãe de homossexual, mais aceitava 

divulgar o nosso grupo [o GPH – Grupo de Pais de Homossexuais, do qual a autora é a fundadora] que, 

atualmente, conta com muitos pais e mães de homossexuais do Brasil todo e já é uma ONG (organização 

não governamental)" (Modesto, 2015, p. 23). 
14 Em A vontade de saber, primeiro volume do livro História da sexualidade, do ano de 1976, Foucault 

(1999) vai atrás da compreensão dos motivos que conduziram à crença de que a história da sexualidade 

tem sido narrada, desde o século XVII, como uma história da repressão. Portanto, ele combate a hipótese 

repressiva e a representação do poder como instância simplesmente restritiva, vinculada à repressão, 

possuidora supostamente de apenas qualidades negativas, que ditaria uma lei proibitiva, apoiando-se, por 

conseguinte, em outra hipótese: a de que o sexo tem sido, historicamente, posto em discurso, pois o poder 

atuaria essencialmente como instância instigadora/produtora de discursos, de poder e de saber sobre a 

sexualidade (ou seja, o autor em comento liberta-se dessa concepção de poder que o reduz a seu aspecto 
negativo, para apontar que o poder funcionaria mais por meio de suas capacidades produtivas). "Deste 

modo, a noção de poder traçada por ele quebra o vínculo entre poder e repressão, e a hipótese repressiva 

deixa de ser sustentada. No lugar desta 'hipótese repressiva', a 'vontade de saber' sobre o sexo" (Mourani, 

2009, p. 13). Uma das conclusões a que Foucault (1999) chega a esse respeito é que a explosão discursiva 

em relação ao sexo, intensificada nos séculos XVIII e XIX, operou com uma destacável modificação: 

embora tenha se tornado uma norma mais rigorosa, a monogamia heterossexual fez com que se falasse 

cada vez menos dela, tornando-se mais discreta e silenciosa. Se antes era ela que tinha que ser confessada 

em detalhes, agora, em compensação, com a colocação do sexo em discurso, as sexualidades feitas 

periféricas é que passam a ser interrogadas e forçadas a se confessarem. Uma passagem do livro em 

comento é bastante elucidativa a esse respeito: "Nesse sistema centrado na aliança legítima, a explosão 

discursiva dos séculos XVIII e XIX provocou duas modificações. Em primeiro lugar, um movimento 
centrífugo em relação à monogamia heterossexual. Evidentemente, o campo das práticas e dos prazeres 

continua a apontá-la como sua regra interna. Mas fala-se nela cada vez menos; em todo caso, com 

crescente sobriedade. Renuncia-se a acuá-la em seus segredos; não se lhe exige mais formular-se a cada 

instante. O casal legítimo, com sua sexualidade regular, tem direito à maior discrição, tende a funcionar 

como uma norma mais rigorosa talvez, porém mais silenciosa. Em compensação o que se interroga é a 

sexualidade das crianças, a dos loucos e dos criminosos; é o prazer dos que não amam o outro sexo; os 

devaneios, as obsessões, as pequenas manias ou as grandes raivas. Todas estas figuras, outrora apenas 

entrevistas, têm agora de avançar para tomar a palavra e fazer a difícil confissão daquilo que são. Sem 

dúvida não são menos condenadas. Mas são escutadas; e se novamente for interrogada, a sexualidade 

regular o será a partir dessas sexualidades periféricas, através de um movimento de refluxo" (Foucault, 

1999, p. 38). Ou seja, esta forma de poder que toma a seu cargo a sexualidade não operaria por meio das 

velhas interdições, mas, antes, por meio, por exemplo, de "um intercâmbio de discursos através de 
perguntas que extorquem confissões e de confidências que superam a inquisição" (Foucault, 1999, p. 43). 

Nesse sentido, a respeito da orientação afetivo-sexual do tipo heterossexual, o que é possível afirmar é 

que ela aparece como uma evidência que não demanda nem confissão nem "discrição", como aponta 

Leite (2013). Por outro lado, homossexuais são, segundo Sedgwick (2007), simultaneamente, alvos de 

dois vetores muito contraditórios: o de uma exposição compulsória e o de uma exposição proibida. 

Homossexuais são questionados, fiscalizados, espreitados, espiados e investigados, como diria Foucault 

(1999), sobretudo pelos costumes e pelas pressões das opiniões sociais, a "revelarem" a sua "verdade" - 

mesmo que se saiba que muitos, quando o fazem, são, por exemplo, expulsos do espaço familiar. 

Homossexuais são, pois, pelo primeiro vetor aludido por Sedgwick (2007), coagidos, pela sociedade, a 

revelarem sua "verdade". Por outro lado, quando homossexuais se "revelam" enquanto tais, são acusados 

de terem revelado demais sobre si mesmos, pois, supostamente, não seria de "interesse público" uma 
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mães que não saem do armário junto com os seus filhos estão assinando o atestado de 

óbito dos filhos'" (Novais, 2018, p. 130), os pais e mães não deveriam "entrar no 

armário" quando da "saída" de suas filhas e/ou de seus filhos "dele". Logo na sequência 

deste relato, o que Novais (2018) afirma é que o segredo sobre as orientações afetivo-

sexuais não heterossexuais e/ou sobre as "identidades" de gênero não cisgêneras "pode 

ser transferido aos genitores, que se sentem na incumbência de esconder – seja na 

comunidade religiosa em que frequentam, nas reuniões de família ou no espaço de 

trabalho, por exemplo – a identidade sexual ou de gênero da[o] filha[o]" (Novais, 2018, 

p. 130).  

Tal afirmação caminha em sentido convergente com o pensamento de Sedgwick 

(2007), para quem "[o] próprio segredo patogênico até pode circular contagiosamente 

como segredo: uma mãe diz que a revelação de seu filho adulto para ela a mergulhou, 

por sua vez, no armário em sua comunidade conservadora" (p. 39), bem como caminha 

em sentido convergente com o pensamento de Marcelino Nascimento (2018), para quem 

a homossexualidade pode vir a se tornar um "problema" para a família, mais 

especialmente quando revelada a esta, uma vez que não só o sujeito que "sai do 

armário" está se "revelando", mas também indicando com esse processo que toda a 

família possivelmente terá que se "revelar", enquanto uma família com um ente 

LGBTQIA+, perante uma sociedade lgbtfóbica. Ambas as afirmações também 

caminham em sentido convergente com o que aponta Longhini (2018), para quem, 

embora seja costumeiro pensar, a princípio, que somente pessoas LGBTQIA+ é que 

estariam no armário e sujeitas aos seus efeitos e implicações, seria importante, antes, 

                                                                                                                                                                                   
pessoa revelar um aspecto "privado" de sua vida e a pessoa começaria a ser penalizada socialmente por 

ter ido de encontro à norma heterossexual. Finalmente, em todo caso, o que Sedgwick (2007) conclui a 

esse respeito é que há a codificação de "um torturante sistema de duplos vínculos, oprimindo 

sistematicamente as pessoas, identidades e atos gays ao solapar, por meio de limitações contraditórias ao 

discurso, as bases de sua própria existência" (Sedgwick, 2007, p. 26). 
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questionar tal concepção, por meio, por exemplo, de outros questionamentos, tais como: 

"quem estaria no armário? Sujeito ou família? . . . Por família no armário não pretendo 

aludir a uma homossexualidade latente, . . . mas a movimentos encobridores do desvio 

de um dos seus, mecanismo que conserva similitudes com o 'resguardo' do armário" 

(Longhini, 2018, p. 74).  

Isto é, para estas autoras não só pessoas LGBTQIA+ estariam envolvidas e 

seriam afetadas pelo "armário". Ao contrário, sobretudo a família ainda operaria 

fortemente com a política do "armário", por meio de "uma gestão das fronteiras da 

(hetero)normalidade (na qual estamos todos(as) envolvidos(as) e pela qual somos 

afetados(as)" (Junqueira, 2013, p. 486), gestão esta que pode ser exemplificada com o 

"ficar em família" em relação ao "acordo", estabelecido por algumas famílias, de (não) 

comunicação da homossexualidade de um ente. 

Essas afirmações, por sua vez, estariam afinadas com outras, como, por 

exemplo, com o que afirma Ferreira (2012), para quem "os pais também atravessam um 

processo de 'coming out' paralelo ao dos filhos e filhas" (p. 12, grifos da autora); com o 

que nos traz Novo (2017), que evoca "com perspicácia uma reflexão de Giancarlo 

Cornejo (2012) quando este avalia que, ao contar ser gay para sua mãe, não foi ele que 

'saiu do armário', mas ela que 'entrou no armário' com ele" (Novo, 2017, p. 7); bem 

como caminham em sentido convergente com o que constata Marcelino Nascimento 

(2018) a respeito das roupagens veladas assumidas pelo preconceito contra LGBTQIA+ 

no âmbito familiar – nem sempre reconhecidos pelos familiares de LGBTQIA+. Como 

afirma a autora: 

Um ponto relevante é de que a família se preocupa com os preconceitos que o(a) 

filho(a) poderá sofrer, o que não garante que o preconceito não acontecerá 
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dentro da própria casa. Há preconceitos velados, como, por exemplo, dizer que 

não discrimina o filho, mas que é bom que esta informação permaneça apenas 

entre eles, reforçando a tese da manutenção do segredo relacionado à intimidade 

dentro do ambiente privado, como se os afetos não pudessem ser visíveis na 

esfera pública. (Marcelino Nascimento, 2018, p. 28) 

Esta conclusão de Marcelino Nascimento (2018) encontra pouso, especialmente, 

na fala de uma das sete mães por ela entrevistadas (dentre 24 entrevistas, ao todo, feitas 

com familiares de pessoas LGBTQIA+ e com as próprias, que a autora realizou), que 

afirma 

"te aceito como é, mas não vamos contar para ninguém", "esse é um tipo de 

coisa que não fica comentando por aí" (Beatriz, mãe). Neste sentido 

[acrescentará Nascimento (2018)], Pérez-Sancho (2005) menciona a 

transferência para o "armário simbólico", nas quais os pais fazem um tipo de 

pacto com os(as) filhos(as) que revelaram a orientação sexual, ou seja, eles 

sabem mas pedem para que este assunto seja silenciado, o que repercute o 

estigma heterossexista proposto pela sociedade. (Marcelino Nascimento, 2018, 

p. 64) 

Ainda sobre esse pedido feito pelos pais e mães de filhos(as) LGBTQIA+ para 

que estes(as) não explicitem publicamente suas orientações afetivo-sexuais não 

heterossexuais, por exemplo, aludido pela fala de uma das mães entrevistadas por 

Marcelino Nascimento (2018), ele vai ao encontro de uma outra fala de uma mãe 

escutada por Nascimento e Garcia (2018) em uma das observações-participantes da 

primeira autora em "um grupo de ajuda mútua para 'pais de homossexuais’ em 

Sorocaba-SP" (Nascimento & Garcia, 2018, p. 209). O que a nota de campo destes 
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autores traz é a fala de uma mãe que apresenta mais dificuldades "assim pelo social, as 

outras pessoas ficarem sabendo, falando... Quando está só entre a gente eu nem me 

lembro disso" (Nascimento & Garcia, 2018, p. 214, grifos da autora). Tal fala, ainda de 

acordo com os dois autores em discussão, seria reveladora do fato do estigma não 

somente recair sobre as vidas de pessoas LGBTQIA+, mas também incidir sobre uma 

área de abrangência mais ampla, como, por exemplo, naquela em que se situam pessoas 

próximas à pessoa estigmatizada, ainda que não sejam, elas próprias, possuidoras 

socialmente do estigma.  

No limite, o que os dois autores acabam concluindo é que, se muito embora se 

torne pouco provável que as pessoas LGBTQIA+ consigam invisibilizar suas 

orientações afetivo-sexuais e/ou suas "identidades" de gênero para as pessoas mais 

próximas de suas famílias de origem, a partir do momento em que estas estão inteiradas 

dessa informação, o que costuma acontecer é uma "negociação" entre pessoas 

LGBTQIA+ e suas famílias – negociação, esta, que girará em torno do par revelar-

esconder, para o mundo externo, tal informação. Assim, os dois autores ora 

perscrutados afirmam: 

Se a invisibilidade das homo/transexualidades no espaço privado da família 

nuclear se torna pouco provável, para além desse espaço é um tema a ser 

negociado com os/as filhos/as, no discurso de alguns pais/mães. Há pessoas para 

as quais a homo/transexualidade pode ser exposta, mas, há espaços velados, em 

que ela não deve se manifestar. O "armário" é, no discurso dos pais, justificável 

e necessário em muitos contextos e situações. [Uma mãe afirma:] "Até hoje meus 

pais [avós] não sabem, contar é gerar um sofrimento desnecessário, eles não 

iriam entender". (Nascimento & Garcia, 2018, p. 215, grifos da autora) 
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Essa negociação entre pais e seus/suas filhos(as) LGBTQIA+, que se estruturaria 

em torno do processo de comunicação das orientações afetivo-sexuais e/ou 

"identidades" de gênero não-normativas, seria explicável, para Castañeda (2007), a 

partir do entendimento de que "a saída do armário" "não é um processo meramente 

individual, [mas] sim familiar, e afeta a todos" (p. 90). As negociações, para esta autora, 

entre pais e suas filhas e/ou filhos LGBTQIA+ dar-se-iam em torno de decisões 

negociadas relativas "[a]o que dizer, ou não dizer, diante do resto da família e perante a 

sociedade. Portanto, quando o homossexual 'sai do armário', não é só o único envolvido: 

está praticamente obrigando a sua família a enfrentar o mesmo dilema" (Castañeda, 

2007, p. 90). 

Já quanto ao trabalho de Toledo (2007), apenas em três momentos da fala da 

única mãe entrevistada em seu trabalho aparece uma questão referente ao modo como 

essa mãe administraria a informação de que sua filha se auto-referenciaria como mulher 

lésbica. Eis o afirmado por Toledo (2007):  

Da mesma forma, com o restante da família, o assunto não é levantado de forma 

clara: 'não fica em segredo, porque a família sabe da condição delas, mas eu 

nunca converso e nunca entro em detalhes sobre o assunto. Todas as pessoas da 

minha família sabem, mas eu não fico falando nada da vida particular e íntima 

da vida delas para ninguém'. [E a autora comenta sobre essa fala da 

entrevistada, constatando o seguinte:] Observa-se a dificuldade familiar de se 

falar do relacionamento lésbico-tabu presente, inclusive do próprio casal lésbico. 

(p. 89, grifos da autora) 

Em um segundo momento, é possível notar que a mãe entrevistada por Toledo 

(2007) receia externalizar a informação de que sua filha é lésbica, sobretudo, para 
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pessoas que não são de sua família. Tal temor residiria no fato de que a entrevistada 

esperava contar com uma maior compreensão por parte de sua família do que por parte 

da sociedade de forma mais ampla, pois ela presumia que sua família não a julgaria, 

pelo fato de esta haver participado, indiretamente, da educação que ela havia repassado 

à filha. Em contraste,  

quanto ao social, a mãe [em questão] não pode ter controle sobre que tipo de 

julgamento esses podem ter a respeito dela, sendo esses os que podem explicitar 

o seu sentimento de fracasso. Por um viés, nota-se a proteção pessoal perante o 

social, o não querer ser julgada como uma mãe "incapaz". (Toledo, 2007, p. 91) 

Em um terceiro momento, é possível ver que a mãe entrevistada afirma que 

procura não contar sobre a homossexualidade de sua filha, pois teme que pessoas com 

uma religiosidade mais aguçada a rechacem e à sua filha. Eis o que ela afirma:  

Tem pessoas que eu sei que eu posso contar e tem outras que justamente por, eu 

acredito que por serem pessoas muito religiosas, porque você sabe que até na 

Bíblia tá escrito que homossexualismo (sic) é pecado, e eu acredito que seja, 

então eu procuro não contar porque elas vão me julgar pecadora ou julgar a 

minha filha. (Toledo, 2007, p. 93, grifos da autora).  

O que Toledo (2007) acaba concluindo a esse respeito, mas também a respeito 

do que se passaria com muitos pais, é que muitos deles, mesmo que estejam conscientes 

da homossexualidade porque esta foi declarada ou notada, se negam a externalizar essa 

informação para as pessoas com as quais convivem.  

Em sentido próximo ao esboçado por Toledo (2007), Alves e Moniz (2015), ao 

longo de seu texto, trazem um exemplo que se aproximaria da questão de como pais e 

mães gerenciariam a informação de que seus/suas filhos(as) são pessoas LGBTQIA+. 
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Dentro do eixo distanciamento (um dentre quatro eixos, no total, trabalhados pelos 

autores em questão, a saber: resistência, distanciamento, elaboração e acolhimento), que 

pode ser compreendido, em termos de significado, como correspondente a um 

afastamento, a uma evitação, por parte dos pais e mães, em relação ao assunto da 

homossexualidade de seus/suas filhos(as), trazem a fala de uma de suas colaboradoras 

que, no caso presente, seria representativa do que pode ser entendido como um   

silêncio em torno da homossexualidade [presente na] declaração de seis 

colaboradores. Significado [este] que reflete uma preocupação social com a 

revelação da homossexualidade.  

F01 – Pai: "...é um assunto que eu não gosto de falar..."  

F03 – Mãe: "...é que essa coisa de falar para os outros é um processo, eu acho, 

mais difícil do que aceitar meu filho...que vão pensar do meu filho...". (Alves & 

Moniz, 2015, p. 7-8) 

Ainda sobre este pacto de silêncio firmado por pais e mães conhecedores da 

orientação afetivo-sexual não heterossexual de seus/suas filhos(as) face a outros 

familiares e ao âmbito social mais amplo, Henríquez e Rovira (2012), embora tenham se 

concentrado em efetuar entrevistas com 10 mães e dois pais residentes, já aqui, em um 

município espanhol, e não mais em municípios brasileiros, como no caso dos trabalhos 

que foram logo anteriormente citados, chegam a conclusões muito próximas das que 

chegaram estes dois últimos estudos aqui mencionados.  

Para Henríquez e Rovira (2012), "ainda muitos [pais com filhas/os 

homossexuais] fazem um pacto de silêncio com alguns familiares e o âmbito social" 

(Henríquez & Rovira, 2012, p. 308, tradução livre)15. Tal pacto seria revelador, para 

                                                             
15 No original: "aún muchos [padres com hijas/os homosexuales] hacen um pacto de silencio com algunos 

familiares y el ámbito social". 
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estas duas autoras, de que a aceitação e a integração do membro homossexual nas 

famílias analisadas não assumem sentidos inequívocos. O caráter ambíguo dos sentidos 

da aceitação nessas famílias residiria no fato de que, muito embora diversos familiares  

se empenham em dizer que em sua família há uma aceitação total, logo 

comentam que esse tema é um segredo entre mãe-filho, ou entre irmãos, ou que 

determinados membros da família não foram informados abertamente ou deles 

se oculta esse fato por algum motivo específico, como a falta de confiança, idade 

avançada, mentalidade tradicional, por pessoa autoritária. De alguma forma, a 

aceitação é mais aparente do que real, o que faz com que não se chegue à 

integração e normalização da homossexualidade dos filhos. (Henríquez & 

Rovira, 2012, p. 306, tradução livre)16 

Ademais, o que as duas autoras constatam é que muitos dos pais compreendidos 

por seu estudo enfrentam dificuldades para se posicionarem, diante de seu entorno 

social, como pais de pessoas LGBTQIA+. Embora eles tenham apresentado posturas 

diversas, o que as autoras constataram é que "nem todos se pronunciam apresentando 

seu filho/a como homossexual, por outro lado, outros consideram que as orientações 

sexuais formam parte da intimidade" (Henríquez & Rovira, 2012, p. 307, tradução 

livre)17. Para estas duas autoras "esses pais vêem o mundo social como um mundo 

paralelo às suas vidas familiares, mas que na hora da verdade tem uma influência muito 

poderosa" (Henríquez & Rovira, 2012, p. 307, tradução livre)18, 19. 

                                                             
16 No original: "se empeñen en decir que en su familia hay una aceptación total, luego comentan que ese 

tema es un secreto entre madre-hijo, o entre los hermanos, o que a ciertos miembros familiares no se les 

ha dicho abiertamente o se les oculta por alguna razón específica tales como la falta de confianza, edad 

avanzada, mentalidad tradicional, por persona autoritaria. De alguna forma, la aceptación es más aparente 

que real, que hace que no se llegue a una integración y normalización de la homosexualidad de los hijos". 
17 No original: "no todos se pronuncian presentando a su hijo/a como homosexual, sin embargo, otros 

consideran que las orientaciones sexuales forman parte de la intimidad". 
18 No original: "estos padres ven el mundo social como un mundo paralelo a sus vidas familiares pero que 

a la hora de la verdad tiene una influencia muy poderosa". 
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Em sentido quase idêntico a esse, Pérez-Sancho (2005), ao apresentar a narrativa 

de um pai que tem um filho gay e que vê sua família fortemente afetada por essa 

descoberta, especialmente sua esposa, permite a reflexão, mais uma vez, sobre as 

negociações e, no limite, sobre o pacto de silêncio, que se estabeleceriam entre pais e 

seus/suas filhos(as) LGBTQIA+: 

Tomás pediu ao filho [homossexual] para não contar a mais ninguém na família 

. . . . Tomás quis assumir o controle da situação e encontrar a hora certa, mas 

tudo deu errado quando sua esposa descobriu quando leu uma carta do filho sem 

permissão. [...] Tomás pediu ao filho que não dissesse no trabalho (no do filho) 

para evitar possíveis repercussões negativas. Quando sua esposa descobriu, ela 

pediu ao filho que não contasse à família extensa. Ela se preocupa muito com o 

que dirão, com o que as pessoas pensam e por qualquer coisa se preocupa ou se 

envergonha. 

[...] Na família há um pacto de silêncio sobre a homossexualidade do filho. 

Quando o filho mais velho está (que não sabe), não se pode falar, porém ainda 

que ele não esteja, tampouco. Tomás se preocupa com o que acontecerá quando 

o filho tiver um parceiro estável, como eles se organizarão no momento das 

celebrações, se ele o levar para casa, que nome eles darão a ele. Nos casamentos 

dos sobrinhos, eles já estão passando por apuros quando os tios/as ou primos/as 

lhes perguntam sobre a namorada desse filho, porque sabem que nunca haverá 

                                                                                                                                                                                   
19 Quanto a este estudo, ora escrutinado, é interessante notar que, muito embora suas duas autoras 

elaborem questões muitíssimo interessantes para inquirirem mães e pais de LGBTQIA+ sobre o modo 

como estes administrariam a informação social referente à homossexualidade de seus/suas filhos(as), 

como por meio da formulação das seguintes questões: "¿Se habla abiertamente de la orientación sexual de 

su hijo o es un tema tabú en su familia?; . . . ¿Qué nivel de comunicación existe en su entorno familiar 

(núcleo familiar, familia extensa)?; y En el caso de que existieran familiares que no lo saben, ¿Por qué 

razón es?" (Henríquez & Rovira, 2012, p. 304), é possível ver que estas questões perdem fôlego na 

análise das duas autoras. A impressão que se tem é que, também neste trabalho, a questão da 

administração da informação sobre as orientações afetivo-sexuais heterodissidentes se apresenta de forma 

periférica e/ou residual. 
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namoradas ou casamentos. Nesta família tem tido tanta tensão que Tomás 

chegou ao ponto de dizer a seu filho mais novo para não ir para casa nos fins de 

semana. O fato dele morar em outra cidade tem sido um grande alívio. 

[...] Mais ninguém na família extensa de Tomás ou de sua esposa sabe que seu 

filho mais novo é gay, nem ninguém em seu ambiente amigável ou de trabalho. 

Ele acha que esse é um aspecto que diz respeito à privacidade de seu filho e, 

além disso, ele vê que as pessoas são mais relutantes com esse tipo de tema do 

que parece. (Pérez-Sancho, 2005, pp. 92, 93, tradução livre)20 

O que foi apontado por Pérez-Sancho (2005) está em consonância com a 

situação encontrada por Xavier (2013). Em sua dissertação de mestrado, Xavier (2013) 

constatou que "todos os participantes que fizeram coming out à figura paterna referem a 

sugestão incutida, por ambos ou um dos pais, de não revelarem a sua orientação sexual 

aos irmãos e/ou, em alguns casos, a outras pessoas na família ou fora do núcleo 

familiar" (Xavier, 2013, p. 21). Na sequência, o autor afirma que alguns dos 

entrevistados conseguem compreender a necessidade de fazer a ocultação da orientação 

não heterossexual para algumas pessoas significativas, no entanto, a maioria dos 

participantes de seu trabalho discorda que essa "revelação" não possa ser feita aos(às) 

irmãos/as ou ao(à) pai/mãe. O autor traz dois relatos interessantes a esse respeito: 

                                                             
20 No original: "Tomás le pidió a su hijo [homosexual] que no lo dijera a nadie más en la familia . . . 

.Tomás quiso asumir el control de la situación y buscar el momento adecuado, pero todo salió mal cuando 

su mujer se enteró al leer una carta de su hijo sin permiso. . . . Tomás le pidió a su hijo que no lo dijera en 

el trabajo (en el del hijo) para evitarle posibles repercusiones negativas. Cuando se enteró su mujer, ésta 
le pidió a su hijo que no se lo dijera a la familia extensa. A ella le preocupa mucho el qué dirán, lo que 

piense la gente y por cualquier cosa se preocupa o avergüenza. . . . En la familia hay un pacto de silencio 

sobre la homosexualidad de su hijo. Cuando está el hijo mayor, que no lo sabe, no se puede hablar, pero 

aún no estando él, tampoco. A Tomás le preocupa lo que pasará cuando su hijo tenga pareja estable, cómo 

se organizarán a la hora de las celebraciones, si le traerá a casa, qué nombre le darán. En las bodas de los 

sobrinos ya pasan apuros cuando los tíos/as o primos/as les preguntan que a ver cuándo se echa novia ese 

hijo, porque saben que nunca va a haber novias ni boda. En la familia ha habido tanta tensión, que Tomás 

a punto ha estado de decirle a su hijo menor que no fuera a casa los fines de semana. El que viva en otra 

ciudad ha sido un gran alivio. . . . Nadie más de la familia extensa de Tomás o de su mujer sabe que su 

hijo menor es gay, ni nadie de su entorno amistoso o laboral. Piensa que es un aspecto que incumbe a la 

intimidad de su hijo y, además, ve que la gente es más reacia a este tipo de temas de lo que parece". 
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"[…a minha mãe disse-me] Para eu ficar caladinho. Tanto que eles pediram 

para eu não dizer nada ao meu irmão e à minha irmã. Uma decisão inicial que 

eu quero alterar brevemente. Não faz sentido nenhum. . . . Para ela é um bocado 

tabu, é o nosso pequeno segredo. Tenho pena disso" (Francisco). 

[...] […ao meu irmão] Os meus pais não queriam que lhe contasse. Tanto eu 

como a namorada do meu pai achávamos que seria bom para ele . . . e, embora 

a nossa relação seja um bocado difícil às vezes, nós gostamos muito um do 

outro. As nossas diferenças não nos fazem gostar menos um do outro . . ." (Ivo). 

(Xavier, 2013, p. 21, grifos do autor) 

Já quanto ao livro Gestión familiar de la homosexualidad, Herdt e Koff (2002) 

afirmam, logo de saída, que mesmo à época (ano de 2000, ano da publicação da 

primeira edição do livro), ainda permanecia difícil para os pais se armarem de coragem 

para afirmar que têm um(a) filho(a) homossexual. Também para estes autores seria 

muito frequente que os pais "entrassem no armário" quando da "saída" de seus/suas 

filhos(as) e se questionassem ao longo de suas vidas: a quem poderemos contar que 

temos um(a) filho(a) homossexual? O que as pessoas pensarão de nós enquanto pais? 

Além de muitas outras preocupações.  

Mais adiante, os autores mencionam o aspecto das famílias conseguirem dizer às 

outras pessoas que tem um ente homossexual como um de seis fatores que permitiria 

avaliar o nível de integração de um(a) pessoa homossexual em sua família. De acordo 

com eles:  

Um segundo fator que usamos para avaliar o nível de integração é o grau em que 

as famílias revelaram a identidade sexual de seu filho a outras pessoas. Ao 

relacionar esse fator à "integração", assumimos que essas famílias se sentiam 
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menos envergonhadas, desconfortáveis ou violentas do que aquelas que se 

sentiam menos inclinadas a revelá-lo às outras pessoas. Não revelá-lo, 

especialmente aos parentes próximos, amigos e colegas, pode acarretar vários 

graus de fingimento e ofuscação que impedem a integração positiva. Por 

exemplo, a filha lésbica pode "saber" que não deve comparecer com sua parceira 

em um evento em que toda a família participe porque "isso levaria a muitas 

perguntas". (Herdt & Koff, 2002, p. 73, tradução livre)21 

Os autores resumem as diferenças entre as famílias, à luz desse fator, do 

seguinte modo: nas famílias nas quais a comunicação a pessoas alheias ao círculo 

familiar é limitada, isto é, nas famílias nas quais essa comunicação é diminuta ou 

mesmo inexistente em função do temor de machucar as demais pessoas ou receio de 

romper suas relações, haveria, sob este aspecto, a desintegração em relação à 

"revelação" da lesbianidade dessa filha lésbica e/ou da homossexualidade desse filho 

gay; já nas famílias nas quais essa comunicação se dá em relação a alguns membros da 

família e a alguns amigos(as), havendo uma ambivalência em relação à necessidade e ao 

sentimento de incômodo sobre dizer ou não para as outras pessoas sobre tal aspecto da 

vida de seus/suas filhos(as), esta família reagiria e se organizaria de uma forma 

ambivalente em relação a essa "revelação"; finalmente, por sua vez, naquelas famílias 

nas quais essa comunicação é feita para a maioria dos seus membros e amigos, pelo fato 

dos pais considerarem essa ocultação demasiado gravosa e pelo fato deles reconhecerem 

                                                             
21 No original: "Un segundo factor que utilizamos para calibrar el nivel de integración es el grado en que 

las familias revelaban la identidad sexual de su hijo a los demás. Al relacionar este factor con la 

«integración» supusimos que estas familias se sentían menos avergonzadas, incómodas o violentas que 

las que se sentían menos inclinadas a revelarlo a los de más. No revelarlo, especialmente a los parientes 

próximos, amistades y colegas, puede acarrear diversos grados de fingimiento y ofuscación que impiden 

una integración positiva. Por ejemplo, la hija lesbiana puede «saber» que no debe asistir con su pareja a 

un acontecimiento al que acuda toda la familia porque «daría lugar a muchas preguntas»". 
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que altos custos proviriam dela, haveria a integração em relação à "revelação" da 

homossexualidade do ente homossexual. 

Os autores chegam à conclusão de que 11,1% das famílias desintegradas, por 

eles estudadas, disseram a pelo menos um membro do resto da família que tinham um 

ente homossexual; 78,3% fizeram isso nas famílias ambivalentes e 100% o fizeram nas 

famílias integradas. 0% das famílias desintegradas disse para dois ou mais membros de 

sua família; 60,9% o fizeram nas famílias ambivalentes e 92,3% fizeram o mesmo nas 

famílias integradas. 66,7% das famílias desintegradas contaram o mesmo fato a pelo 

menos um(a) amigo(a) ou companheiro(a) de trabalho, 95,7% das famílias ambivalentes 

fizeram o mesmo e 100% das famílias integradas o fizeram. Quanto a terem dito esse 

fato a pelo menos dois/duas amigos(as) ou companheiros(as) do trabalho, 33,3%, 87% e 

100%, respectivamente, das famílias desintegradas, ambivalentes e integradas o 

fizeram. 

Os autores em questão argumentam que um dos aspectos mais dilacerantes para 

pais e mães de pessoas LGBTQIA+ é enfrentar o desafio de contar para seus próprios 

pais e mães e para o restante da família que seu/sua filho(a) é LGBTQIA+. De acordo 

com os autores, os pais e as mães enfrentam o temor de que os(as) avôs/avós reajam 

negativamente diante dessa informação, que os julguem negativamente ou que 

considerem que eles não tenham sido bons pais e boas mães para seus/suas netos(as). 

Quanto ao restante da família, esta pode ser uma fonte de aflição para os pais, pois os 

parentes mais distantes tendem a conhecer menos o(a) filho(a) deles, porque eles podem 

ter uma menor disponibilidade para entender a situação e também, pela mesma razão, 

pelo fato deles poderem se disponibilizar menos para reintegrar seu/sua filho(a).   
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Para Herdt e Koff (2002), os pais que optam por enfrentar seus/suas amigos(as), 

familiares e vizinhos(as), ao contar-lhes sobre a homossexualidade de seus/suas 

filhos(as), desafiam todo um conjunto de instituições culturais e séculos de uma história 

que condena seus/suas filhos(as) por serem pessoas homossexuais e a eles próprios por 

serem pais dessas pessoas. Os autores assinalam que  

de fato, para as famílias é vital se voltar para aqueles que inspiram mais 

confiança e podem mostrar mais solidariedade. Irmãos e irmãs, colegas de 

trabalho, e até avós, podem tranquilizá-los e confortá-los. A revelação, tanto dos 

filhos para os pais quanto destes para os outros, resulta melhor pois equivale a 

convidar a outra pessoa para ter um lugar mais importante em sua vida. Pense 

em quem você gostaria de estar mais próximo de você e atraia-o para seu círculo 

de pessoas de confiança. (Herdt & Koff, 2002, p. 149, tradução livre)22 

Os autores assinalam também que essas famílias deveriam colaborar no processo 

de tomada de decisão de seus/suas filhos(as) quanto a quem contar sobre a sua 

homossexualidade, como e quando isso será feito. Além disso, os autores em questão 

sugerem que os pais de homossexuais se atentem para o alto preço que podem pagar 

pelo seu silêncio e como este pode afetar negativamente suas relações. Eles alertam para 

o fato de que os pais, ao escolherem ocultar o orientação afetivo-sexual de seus/suas 

filhos(as), podem estar contribuindo decisivamente para a não integração de aspectos 

muito importantes da vida de seus/suas filhos(as), como a relação de seus/suas filhos(as) 

com seus/suas companheiros(as). E advertem:  

                                                             
22 No original: "De hecho, para las familias es vital recurrir a quienes les inspiren más confianza y puedan 

mostrarse más solidarios. Hermanos y hermanas, compañeros de trabajo, incluso abuelos, pueden 

tranquilizarlos y confortarlos. La revelación, tanto de los hijos a los padres como de éstos a los demás, 

resulta tanto mejor por cuanto equivale a invitar a otra persona a tener un lugar más importante en la 

propia vida. Piensen en quién les gustaría que estuviese más cerca de ustedes y atráiganlo a su círculo de 

personas de confianza". 
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Se vocês pais escondem isso por medo, desconforto ou falta de preparo, não 

deixem de comentar com alguém de confiança sobre as possíveis consequências 

dessa decisão. Com o tempo, vocês terão que reconsiderar suas decisões nesse 

assunto, assim como fariam com outras questões importantes de sua vida. Talvez 

as razões que, em outro momento, aconselharam vocês ao segredo, tenham 

deixado de existir. (Herdt & Koff, 2002, p. 150, tradução livre)23 

Para Ferreira (2012), a integração da orientação afetivo-sexual não heterossexual 

dos(as) filhos(as) por seus pais e suas mães realmente se efetivaria se houvesse a 

aceitação desta orientação, o que se daria por meio do compartilhamento dessa 

informação de forma ampla para todos os membros da família e também por meio do 

acolhimento, no cotidiano e nos eventos familiares, das pessoas com quem seus/suas 

filhos(as) se relacionam. No roteiro feito por esta autora para a realização de suas 

entrevistas, dentre as oito perguntas feitas, duas diziam respeito ao manejo da 

informação sobre a homossexualidade de seus/suas filhos(as) pelas mães e pelo pai por 

ela entrevistados, a saber,  

(7) Falou com outros indivíduos acerca da orientação sexual do seu filho/a? 

Com quem? O que priorizou na escolha a quem falar?; (8) Como relaciona o 

facto de ter falado com outras pessoas com a integração da orientação sexual do 

seu filho/a na sua vida? (Ferreira, 2012, p. 21) 

No entanto, a questão da administração da informação referente à 

homossexualidade de seus/suas filhos(as) por seus pais e suas mães é pouco explorada 

pela autora durante sua análise das entrevistas. O que ela afirma é que uma das 

                                                             
23 No original: "Si lo ocultan por miedo, incomodidad o falta de preparación, no dejen de comentar con 

alguien de confianza las consecuencias potenciales de esta decisión. Con el tiempo tendrán que 

reconsiderar sus decisiones en este asunto, al igual que harían con cualesquiera otras cuestiones 

importantes de su vida. Puede que las razones que en otro tiempo les aconsejaron el secreto hayan dejado 

de existir". 
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estratégias mais recorrentes utilizadas por pais e mães de pessoas lésbicas e gays 

durante o processo de adaptação da orientação afetivo-sexual de seus/suas filhos(as), 

juntamente com o associativismo e a busca por informação sobre essa orientação não 

heterossexual, é o falar com alguém próximo sobre esse aspecto da vida de seus/suas 

filhos(as), especialmente com familiares, como com a esposa ou o marido, com 

irmãos(ãs) etc. De acordo com as entrevistas realizadas em sua pesquisa, a autora 

constatou que pais e mães raras vezes buscam como suporte seus/suas amigos(as) para 

falar sobre a homossexualidade de seus/suas filhos(as), pois, a seu ver, eles não 

deveriam "revelar" a orientação de seus/suas filhos(as) a essas pessoas, devendo ser 

uma prerrogativa de seus/suas próprios(as) filhos(as) o fazerem. Outro aspecto 

mencionado por Ferreira (2012) é que o único pai por ela entrevistado, e que, a seu ver, 

possuía uma das posturas mais aceitantes, dentre a de todos os entrevistados, em relação 

à orientação não heterossexual de seu filho, revelou não ter falado com ninguém, a não 

ser sua esposa, sobre o fato do filho ser gay.  

Já Baratto (2018), em sua dissertação de mestrado sobre mulheres-mães 

participantes da vertente estadual da associação Mães pela Diversidade no estado do Rio 

Grande do Sul, na subseção 3.1.2 - Segunda saída do armário: tensionamentos à 

maternidade, ao fazer uma discussão sobre "a saída do armário" dos(as) filhos(as) de 

suas entrevistadas, traz uma discussão sobre "a saída do armário" delas próprias para 

suas famílias. Para a primeira de suas entrevistadas, a saber, Renata, que é uma das 

"mãelitantes" fundadoras da referida vertente associativista, não era ela que deveria 

contar para sua família sobre a lesbianidade de sua filha Flora. No entanto, o que se 

passou com esta mãe foi que, com o tempo, ela começou a sentir uma necessidade de 

falar sobre o assunto com seus pais e com sua irmã, o que a levou a contar sobre a 
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lesbianidade de sua filha para esses parentes mais próximos. Já para Iara, sua segunda 

entrevistada, ninguém teria precisado falar nada a respeito da homossexualidade de seu 

filho, uma vez que seus familiares e outras pessoas conhecidas deles teriam ido à festa 

de 18 anos de seu filho, que teve como tema uma famosa cantora americana tida como 

ícone pelas pessoas LGBTQIA+, e visto que ele era gay. Baratto (2018), a respeito do 

que é dito por sua entrevistada, afirma que, sob a ótica desta mãe, a performatividade de 

seu filho na mencionada festa teria sido suficiente para que as outras pessoas fossem 

capazes de perceber sua homossexualidade. No entanto, mais adiante, na subseção 

seguinte, Baratto (2018) relata que, mesmo se tratando de um fato com o qual Iara 

lidava bem, ela tinha medo e não gostava que as pessoas soubessem da 

homossexualidade de seu filho. Uma mudança em relação a isso apenas teria 

acontecido, de acordo com sua entrevistada, quando ela entrou no "Mães pela 

Diversidade". Agora, de acordo com Iara, ela teria perdido o medo e não se importava 

mais com o fato de as outras pessoas saberem sobre esse aspecto da vida de seu filho. 

Quanto à terceira entrevistada, Cleuza, é possível saber que foi ela própria que contou 

para a sua mãe (a avó de seu filho) sobre ele ser uma pessoa LGBTQIA+. "Para sua mãe 

[a avó de seu filho], ela acredita que precisou falar, pois seu filho não queria mais 

frequentar a casa da avó pois achava que tinha que esconder as unhas pintadas" 

(Baratto, 2018, p. 87). No entanto, Cleuza demorou aproximadamente dois meses para 

"sair do armário" enquanto Mãe pela Diversidade e isso só se deu depois que seu filho 

fez um post no Facebook nesse sentido. O que a autora identifica é que houve uma 

demora nessa explicitação pública de sua atuação como Mãe pela Diversidade, porque, 

para esta mãe, "sair do armário" é não selecionar o ambiente em que será feita a 

verbalização sobre o fato de seu filho ser trans: "segundo ela, 'sair do armário é falar, 
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em qualquer lugar, que tu tens um filho trans' (antes, ela restringia essa verbalização ao 

ambiente familiar, onde ele já era aceito)" (Baratto, 2018, p. 90). Baratto (2018) 

comenta que Cleuza, assim como Iara, não só não sente atualmente medo de falar que 

seu filho é LGBTQIA+, como sente prazer em ocupar esse espaço de fala. Quanto à 

quarta entrevistada, Caroline, Baratto (2018) afirma que ela lembrou, em sua narrativa, 

que chegou para o seu companheiro, padrasto de seu filho, e falou que seu filho era 

trans. De acordo com Baratto (2018), um dos objetivos da referida associação na qual 

essas mulheres "mãelitam" seria  

"arrancar as famílias do armário" (conforme publicação no facebook de Maju 

[Giorgi]), ou seja, é essencial que haja uma ruptura com o pacto de 

silenciamento a respeito dos desvios da norma de gênero e sexualidade. É 

preciso, para o coletivo, ter e dar visibilidade ao tema de forma positiva. 

(Baratto, 2018, p. 89) 

Ou seja, ser uma Mãe pela Diversidade seria ser capaz de por em prática três 

competências: conseguir demarcar, quantas vezes fosse preciso, seu lugar de mãe; 

conseguir demarcar, de forma reiterada, a diversidade sexual e/ou de gênero de seu/sua 

filho(a); e conseguir demarcar uma aceitação "incondicional", que é tida como 

"natural", "instintiva" para elas, de acordo com Baratto (2018).  

Tal processo de "saída do armário" dar-se-ia por meio do que uma das 

entrevistadas nomeia como empoderamento, de acordo com a autora. Na medida em que 

vivenciariam esse processo, mais elas perderiam, progressivamente, o medo e a 

vergonha de falarem em público sobre o fato de seus/suas filhos(as) serem pessoas 

LGBTQIA+. De acordo com a mesma autora, "A fala em público diz respeito tanto ao 

mostrar-se quanto ao mostrar seus filhos/as, pois entendem que ao se mostrarem mães 
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'normais', seus filhos tornam-se 'normais' e podem ser respeitados" (Baratto, 2018, p. 

90). 

Fonseca e Mendonça (2021), ao fazerem uma escuta sensível das experiências 

de vida de Roseli, uma mãe de um jovem trans, compartilham as vozes desta mãe, que 

revela gostar de se expressar, sempre que possível, como mãe de um filho trans, 

sustentando, com firmeza e, principalmente, amor, seus posicionamentos na tentativa de 

contribuir para um mundo sem transfobia para seu filho e para as outras pessoas que 

possuem "identidades" de gênero não normativas:  

Ser uma mãe fora do armário é assumir quem é meu filho, quem somos nós, 

como a gente vive, sem medo dos comentários, dos olhares, mostrar o rosto e se 

for preciso, chegar junto às pessoas e falar: "Não é bem assim, deixa eu te 

explicar o que é a transexualidade". (Roseli como citado em Fonseca & 

Mendonça, 2021, p. 354, grifos das autoras) 

Já Braga et. al. (2018) observam que problemas de relacionamento no interior da 

estrutura familiar podem surgir quando a família não faz o acolhimento da pessoa 

LGBTQIA+ ou quando exige que esta pessoa não "revele" sua orientação afetivo-sexual 

não heterossexual e/ou sua "identidade" de gênero não cisgênera para as demais pessoas 

com as quais interage. Os mesmos autores ainda afirmam que reações desse tipo 

manifestadas pela família da pessoa LGBTQIA+ podem gerar um afastamento 

involuntário desta pessoa de seus lares de origem ou mesmo podem gerar a sua 

expulsão deliberada de casa por parte de seus familiares, fazendo com que tenha que 

construir uma nova referência de família, a partir de outros recursos, como os 

comunitários e/ou de grupos de amigos(as), nem sempre isentos, eles também, de 

preconceitos e violências. Quando não há a saída de casa/expulsão dela, há a submissão 
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das pessoas LGBTQIA+ às diversas modalidades de violências que são perpetradas por 

essas famílias não acolhedoras da diversidade de orientação afetivo-sexual e de 

"identidade" de gênero em prol da manutenção da ordem heterocissexual, com a 

agudização das vulnerabilidades de suas saúdes e prejuízos em suas qualidades de vidas.  

Hauer & Guimarães (2015), apesar de não se colocarem a questão que esta dissertação 

se propõe, afirmam que "Durante o processo de aceitação, o apoio de amig@s e familiares foi 

fundamental para as entrevistadas, principalmente no início. Ter alguém para desabafar, alguém 

que se solidarize com a situação, torna o processo mais fácil" (Hauer & Guimarães, 2015, p. 

659). Em seguida, os autores apresentam falas de suas entrevistadas que corroboram o que foi 

mencionado acima. As três entrevistadas comentam da importância de terem, respectivamente, 

dividido a informação da homossexualidade de seus/suas filhos(as) com seu marido, com uma 

amiga e com as outras filhas. Inobstante isso, em outros momentos do artigo de Hauer & 

Guimarães (2015), é possível ver que essas mesmas mães oscilam em suas posturas, ao 

"mostrarem-se preocupadas com o jeito através do qual @s filh@s se mostram" (Hauer & 

Guimarães, 2015, p. 659), isto é, ao mostrarem-se preocupadas com uma suposta "exposição 

excessiva" da homossexualidade de seus/suas filhos(as), contraposta ao que poderia ser 

entendido como um desejo manifesto por aquelas mães que suas seus/suas filhos(as) sejam 

discretos(as), que não "chamem atenção", que sejam "cautelosos(as)", que não se vistam "como 

homens" se forem mulheres lésbicas, ou que não se vistam "como mulheres" se forem homens 

gays. Neste sentido, fica evidente que as mães entrevistadas pelos autores em questão "buscam, 

em suas tentativas de proteção, deixar menos aparentes estas características [da 

homossexualidade de seus/suas filhos(as)]" (Hauer & Guimarães, 2015, p. 659), em um esforço 

de torná-las menos aparentes em seus "desvios" da norma heterossexual, isto é, mais 

"invisíveis" em seus "desvios", e, assim, mais próximos de uma suposta "normalidade" e de uma 

"aceitação" oferecida pelos meios sociais. Todos estes esforços mobilizados pelas mães 

entrevistadas pelos autores aqui ora perscrutados aconteceriam em concomitância com seus 
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esforços para construírem um processo de aceitação em relação a esses entes homossexuais que 

integram suas famílias. Como afirmado pelos dois autores: "há, de um lado, a tentativa da 

invisibilização e, de outro, de aceitação e compreensão do processo acontecendo 

conjuntamente" (Hauer & Guimarães, 2015, p. 659). 

Por tudo dito supra, e uma vez que, em parte das bibliografias consultadas, a 

questão da administração, por mães e pais, da informação da orientação afetivo-sexual 

de filhas e/ou filhos LGBTQIA+24, não apareceu (Santos, Brochado Júnior & Moscheta, 

2007; Patiño, Torres & Abagaro, 2014; Zúñiga, 2014; Brandão, 2016; Silva, 

Nascimento & Nascimento, 2016; Novo, 2017; Rosa, Barr & Souza, 2017; Longhini, 

2018; Reis, 2018; Souza & Veiga, 2018); ou, quando muito, apareceu apenas de forma 

periférica e/ou residual (Herdt & Koff, 2002; Pérez-Sancho, 2005; Toledo, 2007; 

Sedgwick, 2007; Modesto, 2010; Ferreira, 2012; Xavier, 2013; Alves & Moniz, 2015; 

Hauer & Guimarães, 2015; Modesto, 2015; Baratto, 2018; Braga et. al., 2018; 

Marcelino Nascimento, 2018; Nascimento & Garcia, 2018; Novais, 2018); faz sentido 

que seja colocada aqui a questão de saber como mães de filhos LGBTQIA+ 

administrariam a informação concernente à homossexualidade destes, merecendo realce, 

especialmente, como tal administração é levada a cabo por mães que se localizam em 

uma cidade interiorana de Minas Gerais, na Mesorregião do Campo das Vertentes, uma 

vez que esta região em questão não aparece enquanto lócus investigado nas bibliografias 

consultadas. 

 

 

                                                             
24 Apenas um artigo foi identificado como tendo como questão nuclear as estratégias de gestão da 

informação sobre a homossexualidade assumidas por mães e pais e seus/suas filhos(as) em suas 

interações cotidianas. Mas, o que é visto neste artigo, intitulado Estrategias de comunicación de familias 

con padres gays/madres lesbianas, de Smietana (2010), é que os sujeitos homossexuais são as mães e os 

pais, e os sujeitos heterossexuais são suas filhas e filhos. Já no caso da presente investigação, 

diferentemente, os sujeitos heterossexuais são as mães, e os sujeitos homossexuais são seus filhos. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Delineamento da pesquisa 

O delineamento do estudo é qualitativo e exploratório. Quanto à primeira 

característica desta investigação, estudos qualitativos tratam o mundo social como 

sendo possuidor de uma qualidade mais subjetiva e maleável e buscam menos o geral e 

o universal e mais, ao contrário, compreender a natureza relativa do mundo social e os 

entendimentos únicos e particulares dos indivíduos que o compõem (Minayo & 

Sanches, 1993). 

Esta forma de proceder às investigações e obter conhecimento a respeito, no 

caso da presente investigação, do social, permite a operacionalização da busca pelos 

significados atribuídos aos fatos observados. No caso desse tipo de abordagem, o(a) 

pesquisador(a) se propõe a participar, a compreender e interpretar as informações que 

ele(a) seleciona e obtém a partir da pesquisa. Ademais, a realidade social observada é 

enfocada como sendo um mundo de significados, e este, como passível de investigação, 

como colocam Minayo e Sanches (1993).  

Ou seja, o entendimento do social como um mundo de significados possibilita o 

encaminhamento do exame da estrutura motivacional da ação humana (inteligíveis e 

intercambiáveis no coletivo e no compartilhamento dos significados). A abordagem 

científica que dessa metodologia se utiliza permite a valorização dos fatos não só pelas 

suas características exteriores e objetivamente manifestas, mas também e, sobretudo, 

pelo dimensionamento de seus significados subjetivos, simbólicos e intencionais. Em 

síntese:  

É no campo da subjetividade e do simbolismo que se afirma a abordagem 

qualitativa. A compreensão das relações e atividades humanas com os 



58 
 

significados que as animam é radicalmente diferente do agrupamento dos 

fenômenos sob conceitos e/ou categorias genéricas dadas pelas observações e 

experimentações e pela descoberta de leis que ordenariam o social. 

A abordagem qualitativa [assim] realiza uma aproximação fundamental e de 

intimidade entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: 

ela se volve com empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a 

partir dos quais as ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas. 

(Minayo & Sanches, 1993, p. 244) 

A força dessa metodologia (se adequadamente utilizada) residiria na alta 

densidade e no aprofundamento dos dados produzidos, significativos em sua 

singularidade e ocorrências específicas, uma vez que pelo fato de "trabalhar em nível de 

intensidade das relações sociais . . . , a abordagem qualitativa só pode ser empregada 

para a compreensão de fenômenos específicos e delimitáveis mais pelo seu grau de 

complexidade interna do que pela sua expressão quantitativa" (Minayo & Sanches, 

1993, p. 245).  

Sendo esse o caso do presente estudo, e, uma vez, assim, estando justificada a 

opção pela utilização da abordagem qualitativa como ponto de ancoragem desta 

pesquisa, é preciso dizer, ademais, que esta pesquisa aproxima-se mais do grupo dos 

estudos exploratórios, pois tem "o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca d[o] fato [estudado]. Este tipo de pesquisa [exploratória] é 

realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil 

sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis" (Gil, 2008, 27), como é 

mesmo o caso do presente trabalho, que lida com um tema ainda pouco conhecido e 

pouco explorado. 
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4.2 Estratégia de pesquisa 

De acordo com Yin (2001), os estudos de caso, via de regra, representam a 

estratégia de pesquisa preferida quando a(s) questão(ões) de investigação pode(m) ser 

colocada(s) sob a forma de uma pergunta do tipo "como" ou "por que", quando o(a) 

pesquisador(a) apresenta pouco controle sobre os eventos comportamentais efetivos e 

quando ele(a) focaliza fenômenos contemporâneos. Assim, se, no caso da presente 

investigação, há o desejo de conhecer e analisar como mães heterossexuais e cisgêneras 

administram a informação referente à homossexualidade de seus/suas filhos(as), faz 

sentido que esta investigação se volte para um estudo de caso, por exemplo, para buscar 

a resposta para a questão de pesquisa aqui colocada. Como foi possível aprender com a 

leitura de Yin (2001), "a forma de uma questão fornece uma chave importante para se 

traçar a estratégia de pesquisa que será adotada" (Yin, 2001, p. 26). Também faz sentido 

o estudo de caso ser a estratégia de pesquisa escolhida aqui, uma vez que os 

acontecimentos examinados são contemporâneos e também pelo fato de não ser possível 

aqui ter controle sobre os comportamentos relevantes. Desse modo, a presente pesquisa 

foi identificada como uma situação na qual a estratégia de estudo de caso pode ser 

relevante. Em síntese: "Para o estudo de caso, isso ocorre quando faz-se uma questão do 

tipo 'como' ou 'por que' sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o 

qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle" (Yin, 2001, p. 28, grifos do autor). 

A opção dentro dos projetos de estudos de caso dar-se-á pela variante estudo de 

casos múltiplos em oposição à variante estudo de caso único. De acordo com Silva e 

Mercês (2018), um estudo de casos múltiplos é "aquele que envolve mais do que um 

único caso e tem como vantagem proporcionar, por meio das evidências dos casos, um 

estudo mais robusto" (p. 1264). De acordo ainda com as mesmas autoras, que estão 
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ancoradas em Yin (2001), um estudo de casos múltiplos exigiria: a confecção do projeto 

de pesquisa (que possui cinco elementos especiais, a saber, a(s) questão(ões) de 

pesquisa; a(s) proposição(ões) teóricas, se houver; a(s) unidade(s) de análise; a 

vinculação dos dados à(s) proposição(ões); e os critérios para se interpretar o que for 

coletado ou produzido); a confecção do protocolo da pesquisa; a coleta dos dados 

propriamente dita; a elaboração dos relatórios individuais dos casos analisados; a 

análise dos dados; e o relatório com o cruzamento dos dados produzidos. Em linhas 

gerais, todas estas etapas poderiam ser sintetizadas em três, do seguinte modo: a 

primeira etapa seria definir e projetar; a segunda preparar, coletar e analisar; e a terceira 

etapa seria analisar e concluir. 

Na primeira etapa, de acordo com Yin (2001), na elaboração do projeto de 

pesquisa, como já antecipado, cinco elementos são especialmente importantes. De modo 

resumido, e, seguindo o que foi feito por Silva e Mercês (2018), é possível 

sinteticamente colocar que, quanto à(s) questão(ões) de pesquisa, a questão aqui feita 

pode ser resumida como sendo: como mães heterossexuais e cisgêneras administram a 

informação referente à homossexualidade de seus filhos? Quanto à proposição teórica 

(que pode ser compreendida como o fundamento lógico, o fundamento inicial que é 

responsável por direcionar o foco investigativo pretendido), é possível sintetizá-la do 

seguinte modo: as mães apresentam dificuldade para administrar a informação referente 

à homossexualidade de seus filhos porque o contexto no qual estão inseridas é um 

contexto lgbtfóbico. Quanto à(s) unidade(s) de análise, isto é, as participantes da 

pesquisa, são mães heterossexuais e cisgêneras residentes em uma cidade do interior de 

Minas Gerais. Quanto à vinculação dos dados às proposições, no caso do presente 

trabalho será usada a técnica analítica da síntese cruzada dos dados. Por fim, quanto aos 
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critérios para avaliar se os resultados alcançados foram bem-sucedidos, os aportes 

teórico-conceituais serão utilizados, buscando identificar momentos convergentes e 

divergentes em relação à literatura. Além de contar com a elaboração do projeto de 

pesquisa, essa primeira etapa do presente estudo contou com a elaboração do protocolo 

para a coleta dos dados. Para Silva e Mercês (2018), este tipo de protocolo pode ser 

compreendido como "um instrumento estruturado para a coleta de informações e 

detentor do conjunto de procedimentos e regras gerais que conduzirão esta etapa da 

pesquisa" (p. 1265). A confecção do protocolo deste estudo seguiu a recomendação de 

Freitas e Jabbour (2011), para quem: 

Um protocolo de pesquisa, em estratégia de estudo de casos deve apresentar os 

seguintes itens: (a) questão principal da pesquisa; (b) objetivo principal; (c) 

temas da sustentação teórica; (d) definição da unidade de análise; (e) potenciais 

entrevistados e múltiplas fontes de evidência [neste caso, se houver]; (f ) período 

de realização; (g) local da coleta de evidências; (h) obtenção de validade interna, 

por meio de múltiplas fontes de evidências; (i) síntese do roteiro de entrevista. 

(p. 15) 

Quanto à segunda etapa, que consiste em preparar, coletar e analisar os dados, é 

possível afirmar que, em síntese, no caso do presente trabalho, os dados foram 

produzidos a partir da condução individual de seis estudos de caso e que os relatórios 

individuais dos casos foram posteriormente redigidos. A fonte para a produção de dados 

desta pesquisa foi uma entrevista feita com cada uma das seis entrevistadas. Para 

apresentação de cada caso, a seguinte estrutura foi seguida: em um primeiro momento, 

as mães foram identificadas quanto aos seguintes aspectos: nome fictício, idade, aspecto 

étnico-racial, nível de escolaridade, religião em que foi criada, religião que atualmente 
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frequenta, renda individual mensal, renda mensal da sua família, estado civil, tipo de 

cidade na qual cresceu, número de filhos(as) e suas idades, quais de seus/suas filhos(as) 

são homossexuais, o tempo transcorrido desde o recebimento da informação sobre a 

homossexualidade, como foi feito o contato com a entrevistada, e com quais 

componentes de seu núcleo familiar a entrevistada mora. Posteriormente, no momento 

de apresentação dos relatórios individuais dos casos, o texto foi dividido em quatro 

seções (de acordo com os objetivos específicos do presente estudo): a) recebimento da 

informação pela mãe; b) sentimentos despertados na mãe pela descoberta; c) estratégia 

de comunicação adotada pela mãe; e d) razões para a adoção da estratégia de 

comunicação pela mãe. 

Quanto à terceira etapa dos estudos de caso, qual seja, a etapa de analisar e 

concluir, a técnica de análise empregada neste estudo foi a síntese cruzada dos dados, 

que será discutida mais adiante.  

 

4.3 Local da pesquisa 

A cidade na qual esta pesquisa foi realizada está localizada na Mesorregião do 

Campo das Vertentes, pertencendo ao estado de Minas Gerais. Para preservar as 

entrevistadas, optou-se por não identificá-la, e nem mesmo dar algumas características 

dela, pois poderia resultar na indesejada identificação. 

 

4.4 Participantes 

De acordo com Contandriopoulos et al. (1994) 

duas séries de critérios servem para definir os elementos que constituem a 

população alvo: os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. A conjugação 
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[delas] deveria ser tal que todo elemento pudesse ser classificado, sem equívoco, 

como fazendo ou não parte da população alvo. (p. 58)  

A primeira série de critérios se refere àquelas especificações desejavelmente 

possuídas por um elemento que permitiriam integrá-lo à população alvo, também 

chamada população estudada. Os critérios de inclusão, portanto, dizem respeito às 

características que elementos distintos devem possuir para serem considerados como 

elementos pertencentes à população alvo.  

No caso da presente investigação, para serem considerados como tais, as pessoas 

precisaram satisfazer os seguintes critérios: ser mães (consanguíneas ou adotivas), 

heterossexuais, cisgêneras, com ao menos um filho gay ou uma filha lésbica25 que 

residissem na área urbana da cidade na qual a pesquisa foi realizada, e que aceitassem 

participar do estudo. 

Já quanto à segunda série de critérios, quais sejam, os critérios de exclusão, que 

podem ser entendidos como aqueles critérios que possibilitam estabelecer 

especificações que, por sua vez, permitem eliminar pessoas, com certo número de 

características comuns, da análise, no caso do presente estudo, adotou-se a mesma 

posição do estudo de Marcelino Nascimento (2018), em que:  

não houve critérios de . . . exclusão em relação aos aspectos socioeconômicos, 

de escolaridade, de estado civil ou de parentalidade (consanguínea ou adotiva). 

Também não foi observado um tempo mínimo desde a revelação da 

                                                             
25 A busca por entrevistadas, como já dito na introdução deste trabalho, limitou-se a mães 

(heterossexuais) de pessoas com orientação afetivo-sexual do tipo homossexual (tanto lésbicas quanto 

gays). Mulheres que fossem mães apenas de filhos com outras orientações afetivo-sexuais socialmente 

discriminadas, como a assexual, a bissexual ou a pansexual, não foram buscadas como entrevistadas, pelo 

fato das questões das assexualidades, bissexualidades e pansexualidades (outros campos possíveis das 

sexualidades, por exemplo) compreenderem especificidades em relação às homossexualidades que 

mereceriam uma tratativa própria. Embora a busca por participantes abrangesse mães de filhos gays e 

mães de fillhas lésbicas, as que aceitaram conceder entrevistas para o presente estudo foram apenas mães 

de filhos gays. 
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homossexualidade aos familiares, a fim de ampliar as possibilidades de acesso a 

essas famílias. (p. 51) 

Os únicos critérios de exclusão adotados foram relativos à orientação afetivo-

sexual e à "identidade" de gênero das mães. Mais exatamente, aquelas mães que não 

fossem heterossexuais e cisgêneras seriam excluídas do estudo. 

Com o estabelecimento dos supracitados critérios, foi possível decidir, de forma 

unívoca, sobre a pertença ou não de um elemento à população alvo, tal como 

aconselhado por Contandriopoulos et al. (1994). 

Como estudar a população alvo, por ela provavelmente ser grande demais para 

ser usada na íntegra, torna-se frequentemente inexequível, a escolha de uma amostra 

tornou-se necessária, tal como apontado por Contandriopoulos et al. (1994). Ademais, 

como seria impossível, no caso presente, determinar a extensão de sua população alvo, 

optou-se por selecionar um subconjunto de indivíduos desta população, isto é, optou-se, 

neste trabalho, por selecionar uma amostra.  

Como afirmado por Contandriopoulos et al. (1994), não operar com toda a 

população alvo, mas somente com uma parte dela, levaria a certos erros nem sempre 

possíveis de serem calculados, uma vez que, para tanto, seria necessário conhecer todos 

os parâmetros da população alvo bem como todos os parâmetros da amostra. Como, na 

imensa maioria das vezes, especialmente, os primeiros tipos de parâmetros não são 

conhecidos, seria impossível calcular o "erro da amostra". O que frequentemente seria 

possível e preciso fazer seria discutir o possível tamanho deste erro que, segundo ainda 

os mesmos autores, dependeria, por exemplo, da "fração da amostra". 

Quanto a este aspecto, trata-se, no limite, da questão da representatividade da 

amostra. Ou seja: este estudo está seguro de que sua amostra é representativa da 
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população alvo? No caso da presente investigação, como as participantes foram 

acessadas por meio de uma forma de amostragem não probabilística do tipo particular 

"bola de neve" (snowball), isso pode ter representado uma possível limitação ao alcance 

dos resultados aos quais a pesquisa chegou, pois, como é típico das técnicas não 

probabilísticas utilizadas para a constituição de uma amostra, ela fragiliza, em alguma 

medida, a sua representatividade e, por conseguinte, a generalização estatística dos 

resultados obtidos na amostra para a população alvo de onde ela foi retirada. Como 

afirma Contandriopoulos et al. (1994), "todas elas têm como efeito tornar mais difícil a 

generalização das observações em relação à população alvo, e tornar impossível a 

utilização de procedimentos estatísticos" (Contandriopoulos et al., 1994, p. 66).  

Explica-se: a obtenção de entrevistadas para o presente trabalho se deu por meio 

da técnica "bola de neve", técnica esta que, segundo Vinuto (2014), pode ser descrita 

como "uma forma de amostragem não probabilística que utiliza cadeias de referência" 

(Vinuto, 2014, p. 201). A mesma autora, além de fornecer uma descrição conceitual 

sobre esse tipo de amostragem, evidencia sua utilidade, especialmente, para as pesquisas 

qualitativas. Nestas, a amostragem em bola de neve pode ser utilizada para acessar, por 

exemplo, grupos mais difíceis de serem estudados e grupos sobre os quais não se tem 

muita certeza sobre a quantidade de seus membros. Essa forma de amostragem, ainda, 

pode ser muito útil para estudar questões delicadas, a princípio, de foro íntimo e/ou 

privado, que exigem que sejam encontradas informantes-chave (indivíduos já inseridos 

no grupo ou que possuíssem condições de reconhecê-los) para auxiliarem a localizar 

uma ou duas pessoas como contatos iniciais. Estes, por sua vez, listam outras pessoas, e, 

assim sucessivamente, a fim de se ter uma rede de contato inicial alargada. 
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Ademais, seria importante destacar algumas das razões pelas quais sua utilização 

se mostrou útil para responder ao problema de pesquisa. Um pouco acima, foi apontado, 

a partir da leitura de Vinuto (2014), e de maneira geral, alguns dos benefícios oferecidos 

por esse tipo de amostragem. Mas agora se deseja explicitar como esses benefícios 

podem ser visualizados no tipo de população sobre o qual este estudo se concentrou: o 

de mães (heterossexuais e cisgêneras) informadas sobre a homossexualidade de seus 

filhos.  

As questões que dimensionam a investigação, por serem indiretamente 

vinculadas a um tipo de população socialmente estigmatizada e por redundarem em 

perguntas de pesquisa que estão relacionadas a questões sensíveis para as interlocutoras, 

sugerem o uso não-probabilístico da amostragem bola de neve. 

Todavia, o fato das entrevistadas, por essa forma de amostragem, serem 

acessadas por meio de indicações de pessoas que, possivelmente, estão em constante 

contato umas com as outras (pessoas que são de sua rede pessoal), pode representar uma 

possível limitação ao alcance e à qualidade dos resultados aos quais a pesquisa chegou. 

Isso porque a base de amostragem assim construída se assenta, provavelmente, em 

pessoas com visões de mundo semelhantes e homogêneas, o que "pode limitar a 

variabilidade de narrativas possíveis. Porém, o peso dessa limitação pode ser reduzido 

[com] a possibilidade de obter sementes oriundas de redes diversas, aumentando a 

possibilidade de acessar . . . , consequentemente, narrativas mais plurais" (Vinuto, 2014, 

p. 207).  

Por outro lado, o mesmo fato das entrevistadas fazerem parte de uma mesma 

rede pessoal de amigos(as) e/ou conhecidos(as) pode manifestar também uma das 

potencialidades desse tipo específico de amostragem. Isso porque as pessoas dispostas a 
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indicarem contatos dispõem, por sua relação com as pessoas por elas indicadas, de 

confiabilidade. Essa confiabilidade pode servir de base para a formação da credibilidade 

do(a) próprio(a) pesquisador(a), como se a pessoa disposta a indicar outras com o perfil 

procurado atuasse como uma espécie de fiadora dele(a). "Ou seja, a amostragem em 

bola de neve [pode] minimiza[r] um dilema ético, ao pedir que um intermediador faça o 

contato entre você e o indivíduo que deseja entrevistar" (Vinuto, 2014, p. 209), 

mostrando-se, deste modo, e a partir de tudo o que foi discutido até aqui, uma forma de 

amostragem adequada, de modo inequívoco, à situação da presente investigação.  

Quanto à determinação do tamanho da amostra, se para as metodologias 

quantitativas esta precisaria ser considerável (número maior de sujeitos; com 

representantes com características do todo populacional), já para as metodologias 

qualitativas, geralmente, "a priori não se pode definir de maneira correta o número de 

indivíduos requeridos para verificar as hipóteses" (Contandriopoulos et al., 1994, p. 67), 

pelo fato de se tratar de uma forma de amostragem não probabilística para a qual os 

critérios de ordem estatística utilizados para a determinação do tamanho das amostras 

não se aplicam. Segundo os mesmos autores, "no caso das amostras probabilísticas, a 

presença de certas informações preliminares permitem determinar, a priori, com 

exatidão, o tamanho requerido para a amostra" (Contandriopoulos, 1994, p. 67).  

 

4.5 Instrumento 

Na presente investigação, lançou-se mão de uma entrevista por acreditar-se que 

esse instrumento se adequava precisamente à situação de pesquisa. A opção pela 

realização de entrevistas se justificou pelo fato de elas serem 
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fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças, valores e 

sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem 

delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente 

explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao 

pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios 

dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e 

levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender 

a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o 

que, em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. 

(Duarte, 2004, p. 215) 

Em outras palavras, como se almejou conhecer e analisar os modos como as 

mães com filhos gays administravam a informação referente a esse aspecto da vida 

deles, foi realizada uma entrevista. 

Segundo Manzini (2012), a entrevista pode ser utilizada pelos(as) 

pesquisadores(as) como procedimento de produção de dados único ou como um 

procedimento auxiliar. Sobre o segundo tipo, há o entendimento de que ela o é quando 

outros instrumentos para a produção de dados necessitam ser utilizados pelo(a) 

pesquisadora(a), tais como questionários ou observação. No caso da presente 

investigação, ao contrário, a entrevista foi utilizada como procedimento único.  

Segundo Contandriopoulos et al. (1994), quanto à informação fornecida 

oralmente pelo indivíduo, ela pode ser obtida em uma entrevista livre, semiestruturada 

ou em uma entrevista dirigida. A primeira se caracteriza pela não estruturação prévia da 

entrevista por parte do(a) pesquisador(a). Quanto ao terceiro e ao segundo tipo, 

respectivamente, 
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as entrevistas dirigidas se distinguem das entrevistas livres pela estrutura que o 

pesquisador lhes impõe previamente, ou seja, pelo fato dele determinar 

antecipadamente as facetas e as dimensões da informação. Concretamente, ele 

prepara e formula previamente as questões que vai aplicar ao indivíduo. Nas 

entrevistas semi-estruturadas, que alguns chamam de entrevistas centradas, a 

formulação preliminar das questões não é definitiva. O pesquisador se reserva a 

possibilidade de acrescentar questões no decorrer da entrevista, no sentido de 

obter uma informação mais aprofundada em certos pontos. (Contandriopoulos et 

al., 1994, p.78) 

Como no caso da presente investigação estruturou-se previamente um roteiro de 

perguntas (Apêndice A), mas como esta formulação não foi definitiva, situam-se as 

entrevistas realizadas na modalidade semiestruturada. 

Quanto aos tipos de pergunta utilizados em pesquisas, as entrevistas podem 

lançar mão de questões: abertas, fechadas ou abertas e fechadas (Manzini, 2012). Nesta 

investigação, optou-se pela utilização predominante de perguntas fechadas para obter, 

inicialmente, dados de caracterização das participantes e, posteriormente, foram 

utilizadas apenas perguntas abertas.  

Ademais, alguns cuidados necessários para o planejamento das entrevistas foram 

tomados, seguindo a recomendação de Manzini (2012). Tais cuidados incluíram: a 

adequação da linguagem das perguntas para o nível de linguagem das participantes; a 

definição do nível de dificuldade mental para responder as perguntas do roteiro, 

iniciando-se com aquelas que podiam ser mais facilmente respondidas pelas 

entrevistadas; o ordenamento das perguntas do roteiro que, neste caso, obedeceu à 

lógica de raciocínio dos objetivos específicos; a verificação da existência de perguntas 
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manipulativas (que induziriam a respondente a fazê-lo de uma certa forma); a 

verificação da existência de perguntas com múltiplas finalidades; o não uso de jargão da 

área de estudo; dentre outros cuidados aludidos como necessários de se levar em conta 

no momento de planejamento da entrevista. 

 

4.6 Procedimentos de produção dos dados 

Ao todo, foram realizadas sete26 entrevistas com mães de filhos gays. Desta, 

uma delas foi eliminada pelo fato da mãe apresentar perda de memória, decorrente de 

problema de saúde, o que causava prejuízo inequívoco ao seu relato, impedindo que o 

objetivo da pesquisa se realizasse. Assim, foram seis entrevistadas, que receberam 

nomes fictícios, escolhidos aleatoriamente pela pesquisadora, a fim de que suas 

"identidades" fossem preservadas. Os nomes escolhidos foram: Laura, Renata, Luciana, 

Lindalva, Kátia e Teresa (ver quadro descritivo de cada uma delas nas páginas 74 e 75). 

As idades das mães entrevistadas variaram de 40 anos a 64 anos, tendo como idade 

média 49 anos. Já as idades de seus filhos gays variaram de 20 anos a 29 anos, tendo 

como idade média 24 anos.  

Importa acentuar que, para além das mães que aceitaram participar da pesquisa, 

outras mães foram convidadas a participar dela, em especial, as mães de filhas lésbicas, 

mas estas recusaram implícita ou expressamente, direta ou indiretamente a fazê-lo. É 

importante atentar às múltiplas recusas obtidas nos contatos feitos pela pesquisadora, o 

que será relatado a seguir.  

                                                             
26 Cabe assinalar que uma amostra em menor número justifica-se aqui pelo fato de o estudo presente estar 

embasado em uma abordagem metodológica qualitativa. Tal abordagem de pesquisa preocupa-se, 

centralmente, com a subjetividade e vivência de cada entrevistado(a), e menos com a produção de dados 

generalizáveis estatisticamente, como no caso de pesquisas quantitativas, tal como apontado por Alves 

(1991). 
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No caso de uma destas pessoas, mãe de um filho gay e de uma filha lésbica, cujo 

convite para participar do estudo foi feito por intermédio do filho, este respondeu, via 

WhatsApp, à pesquisadora:  

minha mãe tá com depressão, não sei se por causa desse assunto. Acho que é um 

acúmulo de várias coisas na vdd [verdade]. Então acho que não seria saudável 

pra ela. Não sei nem como chegar nela pra falar sobre isso. Tá um clima muito 

complicado aqui em casa. Ela tá fazendo tratamento. Mas tá difícil melhorar. 

(Filho 1, comunicação on-line) 

Após ser sugerida a possibilidade de apenas enviar o roteiro de entrevista para 

ela responder, sem que esta fosse feita presencialmente, para tentar amenizar os 

possíveis desconfortos que a presença física da entrevistadora poderia lhe gerar, ao 

tratar do assunto da homossexualidade de seu filho e da lesbianidade de sua filha, foi 

obtido como resposta do filho: "Então, eu estou sem saber como chegar na minha mãe 

pra falar sobre isso, até pq [porque] eu acho que a depressão pode ter sido por conta 

disso, não sei, é um palpite. Acho que pesou pra ela ter dois filhos lgbts" (Filho 1, 

comunicação on-line). Nesse momento ficou evidente que ele não tinha perguntado a 

ela sobre seu interesse em participar do estudo. Para contribuir com este trabalho, ele 

disse que veria a possibilidade de conseguir entrevistas com outras mães. No entanto, 

ele retornou com uma das respostas que obteve: "A menina que trabalha aqui disse que 

não é assumida para a família". 

Também foi convidada, por intermédio de sua filha lésbica, outra mãe, e ainda 

foi pedido a esta filha que fizesse o convite para a mãe da sua namorada. Foi obtida 

como resposta, também via WhatsApp:  
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Vou trocar uma ideia com ela. Minha mãe é mt [muito] reservada. N [não] sei se 

ela toparia. Ainda mais esse assunto. Ela é mt [muito] de fase. Tem hr [hora] q 

cv [conversa] de boa sobre. Tem hr [hora] que não. Mas vou cv [conversar] c 

[com] ela. A mãe da [nome da namorada] eu acho impossível kkkkkk ela é mt 

[muito] boazinha, me trata bem demais. Mas ainda é bem fechada com esse 

assunto... Mas vou falar p [para] [nome da namorada] dar uma sondada. (Filha 1, 

comunicação on-line) 

E, mais adiante, ela respondeu: "Igual eu imaginei msm [mesmo]. N [não] 

toparam. [Símbolo de emotion triste]. Mas olha com o [nome de um rapaz gay]. A mãe 

dele parece ser super de boa" (Filha 1, comunicação on-line). 

Como opção, para não perder o que estas duas mães poderiam dizer, também foi 

feita a sugestão de enviar o roteiro da entrevista para que elas respondessem sozinhas. 

Quanto a esta proposta, foi obtida a seguinte resposta:  

Nossa . . . , nem assim. Minha mãe e minha sogra aceitam a gente. Respeitam 

muito. Mas elas são muito fechadas com esse tema. Quando falei a primeira vez 

a reação n [não] foi mt [muito] receptiva. Elas são mt [muito] reservadas. A mãe 

da [nome da namorada] então. (Filha 1, comunicação on-line) 

Outro contato foi com um dos rapazes cuja mãe concedeu entrevista, tendo sido 

relatado a ele a dificuldade para conseguir mães de lésbicas para serem entrevistadas. 

Perguntou-se a ele se ele não conheceria alguma mãe de amiga ou alguma amiga para 

indicar ou repassar a mensagem sobre o trabalho. Em resposta, via Messenger, ele disse: 

"Oi Carol! Boa tarde! Conversei com minhas amigas, elas não têm uma relação bacana 

com as mães, não toparam" (Filho 2, comunicação on-line). Também foi sugerida a 

possibilidade de enviar o roteiro da entrevista para estas mães e a resposta dele foi: 
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"Creio que não funcionaria, as mães das minhas amigas se recusam a aceitar a 

orientação das filhas" (Filho 2, comunicação on-line).  

Ainda foi feito contato com uma das mães, por meio de seu próprio WhatsApp, 

após seu filho ter mediado o contato entre a pesquisadora e ela, e ter dito que ela havia 

aceitado ser entrevistada. No entanto, esta mãe, a partir do momento que a pesquisadora 

passou a contatá-la diretamente, apenas visualizava as mensagens, não emitindo 

qualquer resposta a elas.  

No caso de outro filho, após ele ter sido indicado por um conhecido da 

pesquisadora que disse que já havia conversado com ele e que sua mãe havia aceitado 

dar uma entrevista, e, após o envio das mensagens, via Whatsapp, ser feito na tentativa 

de agendar uma data, ele respondeu assim: "oi, minha mãe resolveu não participar. 

Desculpe o incômodo" (Filho 3, comunicação on-line).  Foi dito a ele, por meio de um 

áudio, que não havia problema no fato de sua mãe ter desistido da entrevista, mas seria 

muito importante para a pesquisa, se possível fosse, saber o motivo da desistência, caso 

ele não se incomodasse em dizer. O áudio enviado foi apenas visualizado e não foi 

ouvido por ele. Não foi obtida resposta.  

Outra negativa foi de uma pessoa conhecida da pesquisadora, que havia dito que 

uma tia sua tem dois filhos gays e que eles já tinham contado para ela sobre suas 

homossexualidades. Disse que poderia lhe perguntar se ela concordaria em ser 

entrevistada. Em uma primeira conversa, esta tia se animou com a possibilidade de 

conceder a entrevista e disse que poderia fazer isso, sem problema algum. Entretanto, 

passada uma semana, esta conhecida informou que a tia havia mudado de ideia. Ela 

tinha ido a um evento da igreja que frequenta e lá ela foi convidada a falar sobre a 

homossexualidade de seus filhos. Tal evento desencadeou nela muito desconforto, 
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incluindo um episódio de choro, e, diante dos desconfortos trazidos por esse fato, ela 

havia desistido de ser entrevistada. 

O que é possível constatar por meio dessas tentativas de contatos malsucedidos é 

que não se conseguiu entrevistar mães que se sentem gravemente desconfortáveis 

quando o assunto a ser tratado é a homossexualidade do filho e/ou filha e/ou não têm 

um bom relacionamento com eles(as). Também se constatou que foi possível o acesso 

apenas a mães que possuem bons relacionamentos com seus filhos e/ou se referem a 

eles de maneira elogiosa. Nenhuma das mães entrevistadas, no momento no qual foram 

solicitadas a contarem sobre seu filho que é gay (como ele é, quais são suas 

características etc.), nem mesmo nos demais pontos da entrevista, descreveram ou 

qualificaram seus filhos de maneira negativa. 

Tais dificuldades no acesso aos(às) participantes também foram sentidas por 

Xavier (2013), particularmente em relação a filhos(as) que não tinham feito a 

"revelação" da orientação afetivo-sexual à figura paterna. Para este autor, "estas 

dificuldades relacionam-se com os obstáculos que frequentemente se encontram ao 

realizar investigações na área da sexualidade e, ainda mais, na orientação sexual" 

(Xavier, 2013, p. 25).  

Assim, tendo lançado luzes sobre as tentativas de encontros que, afinal, não se 

deram e sobre o que essas negativas dizem mesmo sendo recusas à fala, e assumindo, 

portanto, que "o silêncio não é um vácuo: ele não apenas exclui ou ressalta conteúdos 

que lhe são externos, mas comporta conteúdos plurais que se oferecem à percepção" 

(Oliveira & Barreto, 2019, p. 324), e compreendendo a importância de se ter em conta a 

particular configuração de resultados a que se chega, especialmente, sobre os limites do 

campo quanto ao acesso às entrevistadas, é que, mais adiante, tratar-se-á dos encontros 
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que se estabeleceram entre a pesquisadora e as entrevistadas. A maneira empregada pela 

pesquisadora para acessar cada entrevistada que aceitou participar do presente estudo 

será relatada antes do início de cada entrevista. 

Por ora, importa dizer que, antes da realização de cada entrevista, foi 

disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B) 

para as entrevistadas. Todos os cuidados éticos serão descritos adiante, no item 4.8.  

Quanto ao tipo de registro das entrevistas que foram realizadas, isto é, se foram 

feitas ficha, filmagens, anotações ou se foi feita audiogravação, identifica-se que o tipo 

de registro foi deste último tipo, mediante o consentimento das entrevistadas para tal. 

Quanto aos locais de ocorrência das entrevistas, estes foram livremente 

escolhidos pelas entrevistadas. O propósito de deixá-las escolherem esses ambientes se 

deu em virtude de se ter como desejo que elas se sentissem o mais à vontade possível "a 

fim de garantir conforto físico e emocional, além de condições necessárias para a 

pesquisa envolvendo seres humanos, como sigilo das informações" (Marcelino 

Nascimento, 2018, p. 53). Assim, uma entrevista foi realizada na residência da 

pesquisadora, duas nos ambientes profissionais das entrevistadas (reservados nas datas e 

horários da entrevista para esse fim), duas nas casas das entrevistadas e uma na sala de 

um centro acadêmico de um dos cursos de graduação de uma instituição de ensino 

(também reservada para este fim). 

Quanto ao tempo de duração das entrevistas, ele variou de uma participante para 

a outra, mas, de um modo geral, as entrevistas duraram em torno de 40 minutos. 
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4.7 Procedimentos de análise dos dados 

Quanto à terceira etapa dos estudos de caso, qual seja, a etapa de analisar e 

concluir, "A técnica de análise aplicada foi a síntese cruzada dos dados, pois contou 

com mais de uma fonte de dados e casos individuais . . . o que permite constatações 

mais robustas do que o caso único" (Silva & Mercês, 2018, p. 1266). A análise aqui 

conduzida também resgatou os objetivos originais do estudo (os quatro objetivos 

específicos), a revisão bibliográfica e a proposição teórica da pesquisa. Em um primeiro 

momento, foi apresentada uma análise individualizada dos casos e, em um segundo e 

último momento, os casos foram analisados em conjunto, após ter havido o cruzamento 

dos dados. 

Freitas e Jabbour (2011) apresentam, esquematicamente, um roteiro para se 

efetuar o processo de análise dos dados em estudos de casos. De acordo com os autores, 

esse processo tem quatro fases: na primeira, o(a) pesquisador(a) deve transcrever, de 

modo fidedigno, os dados coletados ou produzidos; na segunda, deve ser feita a 

descrição detalhada dessas evidências, fase esta que permite que o(a) pesquisador(a) já 

vá identificando quais dados e informações despontam em relevância e já vá tendo 

"fagulhas" interpretativas; em uma terceira fase, as evidências "coletadas" devem ser 

analisadas tomando-se como referência os aportes teórico-conceituais do estudo, 

buscando identificar momentos convergentes e divergentes em relação à literatura; e em 

uma quarta fase, que aparece apenas em estudos de casos múltiplos, deve ser feito o 

cruzamento das evidências "coletadas" entre os casos examinados, o que pode ser 

compreendido como sendo uma análise comparativa dos múltiplos estudos de caso 

conduzidos pelo(a) investigador(a); todos passos que foram seguidos no presente 

estudo. 
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4.8 Cuidados éticos 

Todas as precauções necessárias foram tomadas para garantir e respeitar os 

direitos e as liberdades das entrevistadas. Para tanto, as providências necessárias para 

viabilizar isso foram tomadas. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPSJ) da Universidade Federal de São João 

del-Rei (UFSJ), e está em conformidade com as resoluções 466/2012 e 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). Ele foi registrado na Plataforma Brasil sob o 

número CAAE: 26716719.7.0000.5151 (Anexo A). 

As mães foram contatadas diretamente ou por intermédio de seus filhos e as que 

aceitaram participar das entrevistas leram e, apenas após concordarem, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para que possam decidir, em pleno conhecimento de causa, se querem ou não 

participar de uma pesquisa, os indivíduos devem receber informações suficientes 

sobre o projeto e sobre o papel que eles vão assumir, e isto, em termos 

compreensíveis para eles. (Contandriopoulos et al., 1994, p. 100) 

Uma vez tendo sido "totalmente informado[a], com franqueza, sobre a natureza 

da pesquisa e sua participação nela" (Contandriopoulos et al., 1994, p. 101), e, diante do 

aceite, foi requerido de cada participante o fornecimento de seu consentimento por 

escrito, por meio da assinatura do TCLE em duas vias e rubricado em todas as folhas, 

ficando uma via com a pesquisadora e outra com a entrevistada. 

Espera-se, com isso, estar em consonância com os princípios básicos que devem 

ser levados em conta em uma pesquisa eticamente responsável, princípios esses 

mencionados, por exemplo, por Flick (2009), tais como: o consentimento informado, 

que significa que os(as) participantes convidados(as) em uma pesquisa devem saber que 
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dela serão participantes e significa também que a eles(as) deve ser dada a oportunidade 

de se recusarem a dela participar; que não se deve enganá-los(as); que deve-se respeitar 

a privacidade deles(as) e assegurar-lhes sua confidencialidade; que deve-se fazer uma 

coleta/produção dos dados bem como sua interpretação sem incorrer em omissões e/ou 

fraudes; que deve-se respeitar os(as) participantes; que deve-se sempre priorizar o bem-

estar deles(as); e que deve-se firmar uma relação justa entre benefícios/vantagens e 

ônus/riscos para eles(as).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados obtidos por meio da realização de entrevistas com seis mães 

de pessoas gays (ver quadro 1 adiante) está organizada de modo que a apresentação dos 

resultados e a discussão deles serão feitas simultaneamente. Esse processo está 

sistematizado de acordo com os objetivos específicos da presente investigação, sendo 

eles, para relembrar: a) conhecer como a informação de que o filho é gay chegou para as 

mães; b) identificar quais foram os sentimentos despertados nelas quando tomaram 

conhecimento da homossexualidade de seus filhos; c) identificar qual o tipo de 

estratégia de comunicação adotado pelas entrevistadas; e d) identificar por qual razão as 

mães alegam adotar um determinado tipo de estratégia e não outro.  

Das entrevistas realizadas emergiram dois modos pelos quais a administração da 

informação referente à homossexualidade de seus filhos é feita por suas mães. Tomando 

os termos de Smietana (2010), o primeiro consiste na "estratégia de comunicação 

seletiva", a partir da qual se pode afirmar que as mães "saem do armário" perante 

determinadas pessoas, despendendo muito esforço para lidar com a "revelação" da 

informação da homossexualidade de seus filhos, e o segundo, que consiste na 

"estratégia de comunicação aberta", em que se constata que as mães adotam uma 

comunicação ampla desta informação em suas relações sociais. 
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Quadro 1 - Caracterização das entrevistadas 

Nom

e 

Ida

de 

Etnia/

Raça 

Escolari

dade 

Reli

gião 

em 

que 

foi 

cria

da 

Religião que 

atualmente 

frequenta 

Rend

a 

indivi

dual 

mens

al 

(salár

ios) 

Rend

a 

mens

al de 

sua 

famíl

ia 

(salár

ios) 

Est

ado 

civil 

Tempo 

transco

rrido 

desde o 

recebi

mento 

da 

notícia 

(anos) 

Ida

de 

do 

filh

o 

gay 

Tipo 

de 

descob

erta 

Estraté

gia de 

comuni

cação 

Laur

a 

54 Branca Ens. 

Superior  

Catól

ica 

Católica Mais 

de um 

até 

dois  

Mais 

de 

dois 

até 

quatr

o 

Cas

ada 

ou 

em 

uniã

o 

está

vel 

Mais ou 

menos 

quatro, 

cinco 

(não 

soube 

precisar

). 

25 Atenua

da 

Seletiva 

Rena

ta 

45 Branca Ens. 

Superior 

incompl. 

Catól

ica 

Espírita/Kard

ecista 

Mais 

de 

dois 

até 

quatro  

Prefer

iu não 

respo

nder 

Viú

va 

Cinco  24 Atenua

da 

Seletiva 

Luci

ana 

40 Branca Ens. 

Superior 

com 

especiali

zação 

Catól

ica 

Católica Mais 

de 

dois 

até 

quatro  

Mais 

de 

dois 

até 

quatr

o 

Cas

ada 

ou 

em 

uniã

o 

está

vel 

Quatro  20 Pontual

izada 

Seletiva 

Lind

alva 

43 Parda Ens. 

Fundam.  

Catól

ica 

Evangélica/pr

otestante 

Mais 

de um 

até 

dois 

Mais 

de um 

até 

dois  

Cas

ada 

ou 

em 

uniã

o 

está

vel 

Mais ou 

menos 

sete, 

oito, 

nove, 

(não 

soube 

precisar

) 

23 Pontual

izada 

Aberta 

Kátia 64 Parda Ens. 

Fundam.  

Catól

ica 

Católica Mais 

de 

dois 

até 

quatro 

Mais 

de 

dois 

até 

quatr

o 

Viú

va 

Mais ou 

menos 

12 (não 

sou 

precisar

) 

24 Atenua

da 

Aberta 

Tere 49 Parda Ens. Catól Católica Mais Mais Cas 11  29 Atenua Aberta 
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sa Médio 

incompl. 

ica de um 

até 

dois  

de 

dois 

até 

quatr

o  

ada 

ou 

em 

uniã

o 

está

ve 

da 

Fonte: dados da pesquisa 

 

5.1 Estratégias de comunicação seletiva 

5.1.1 Laura 

Laura tem 54 anos. Autodeclarou-se branca. Tem ensino superior completo. Foi 

criada e frequenta até hoje a religião católica. Sua renda individual mensal é de mais de 

um até dois salários mínimos. A renda mensal da sua família é de mais de dois até 

quatro salários mínimos. Casada ou em união estável27. Cresceu em área rural. Tem dois 

filhos: um de 30 anos, que é heterossexual, e um de 25 anos, que é gay. Seu filho mais 

novo também é estudante universitário. Laura recebeu a informação há mais ou menos 

quatro, cinco anos (não soube precisar). Ela mora com seu companheiro e com seu 

filho, que é gay. Seu filho não é filho de seu atual companheiro. O pai de seu filho já é 

falecido. A pesquisadora fez contato com o filho de Laura, após ele ter sido indicado 

por um conhecido, e este mediou o contato entre a entrevistadora e entrevistada28. 

 

 

 

                                                             
27 No roteiro de entrevista entregue às mães (Apêndice A), na pergunta "10. Qual é o seu estado civil 

atual?", uma das opções de resposta oferecida era "Casada ou em união estável". Como os tipos 

casamento e união estável se encontravam lado a lado no roteiro não é possível afirmar, quanto às 

entrevistadas que marcaram esta opção, qual o tipo exato de conjugalidade delas. 
28 Os relatos individualizados das entrevistadas serão antecedidos por uma breve caracterização de cada 

uma das mães, retomando as características delas que já foram expostas no quadro 1. Além daquelas 

informações, a breve caracterização mencionada contará com a informação sobre quantos filhos(as) as 

entrevistadas têm, as idades deles(as), com quais pessoas as entrevistas residem e como o contato se deu 

entre a entrevistadora e cada entrevistada. 



82 
 

5.1.1.1 Recebimento da informação pela mãe 

Quando perguntada sobre como a informação de que o seu filho é gay chegou 

para ela, Laura conta que foi há mais ou menos quatro, cinco anos, após o filho voltar de 

um intercâmbio. Laura destaca que, especificamente, foi quando ela foi visitá-lo no 

intercâmbio que percebeu "alguma coisa diferente", apesar de ter dito que, antes desse 

momento, já havia percebido "algumas coisas diferentes" no comportamento dele, como 

o fato do filho brincar muito com a prima, ter mais afinidade e amizades com meninas 

do que com meninos e ter pedido a ela uma boneca quando criança - o que caracteriza 

um tipo de descoberta atenuada em relação à homossexualidade de seu filho, por essa 

"descoberta" não ter chegado de forma inesperada, sem que a mãe se sentisse 

"preparada" por supostos "indícios" (Modesto, 2010).   

O fato de essa mãe citar aspectos como brincadeiras, comportamentos e 

características de personalidade que seriam, supostamente, "próprias" de homens e 

mulheres, como "indícios" da homossexualidade do filho, é reveladora do quanto 

O binarismo de gênero e a oposição entre os sexos são ainda muito marcantes na 

sociedade atual (Louro, 1997, 2004). A ausência ou "troca" dessas características 

são motivos para desconfiança, pois há uma imensa preocupação em distinguir e 

definir o que é ser homem e ser mulher, e a homossexualidade coloca essa 

delimitação de papéis em xeque. Porém, "ser agressiva, racional e objetiva, 

assim como dirigir caminhões e utilizar calças largas não significa que uma 

mulher seja lésbica, tampouco um homem ser sensível, frágil ou gostar de 

cozinhar e balé diz da sua orientação sexual". (Toledo, 2007, p. 89 como citado 

em Hauer & Guimarães, 2015, p. 658-659)  
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Como advertem Nascimento e Garcia (2018), é importante frisar que esses 

supostos indícios "percebidos" pelas mães já na primeira infância dos(as) filhos(as) e 

que supostamente demonstrariam, desde àquela época, a homossexualidade deles(as), 

como os acionados por Laura em seu relato, são ressignificados a posteriori, "o que 

torna impossível distinguir, nesses casos, entre o passado realmente vivido e o passado 

reconstruído" (Nascimento & Garcia, 2018, p. 212). 

Até então, Laura acreditava que o fato de seu filho ter mais afinidade e amizades 

com meninas do que com meninos poderia ter se dado por ele ter perdido o pai e por ter 

apenas ela própria como referência. Mesmo tendo percebido o que nomeia como 

"algumas coisas diferentes" ao longo do crescimento de seu filho, Laura destaca que foi 

quando foi visitá-lo no intercâmbio que percebeu que algo, de fato, estaria diferente.  

Aí quando ele foi crescendo, eu percebi quando eu fui visitar ele, que ele tava 

fazendo . . . intercâmbio. E eu percebi assim: eu fiquei um pouco desconfiada 

porque ele nunca falava em menina, ele nunca falava em namorar, sempre muito 

na dele, não abria pra gente comentar nada e nem comentava. Então quando eu 

fui visitar, eu percebi alguma coisa diferente. Até eu comentei com uma irmã 

minha, mas, até então, eu fiquei com aquela dúvida: é ou não é? O quê que tá 

acontecendo? Qual é a opção29 do X [nome do filho], sabe? (Laura, 

comunicação pessoal, grifos nossos) 

                                                             
29 O fato de esta mãe utilizar a palavra "opção" para se referir à homossexualidade, bem como, mais 

adiante, o fato de ela dizer que amaria o filho independentemente do que ele "escolhesse", é 

exemplificativo de uma visão que, naquele momento, ao menos, atribui uma intencionalidade das pessoas 

em viverem a homossexualidade. Isto é, é possível encaixar sua definição de homossexualidade e/ou das 

suas possíveis causas no conjunto de definições que a veem como uma vivência intencional. Tal ideia de 

que a homossexualidade seria uma "opção", uma "escolha" feita pelos indivíduos, como afirmam Soliva e 

Silva Junior (2014), é derivada de uma visão de homossexualidade que a compreende como sendo "um 

conjunto de práticas sexuais conscientemente (mal) escolhidas por um dado indivíduo a partir de um 

cardápio de alternativas que inclui aquelas vistas como normais e moralmente corretas" (Soliva & Silva 

Junior, 2014, p. 143), noção esta de homossexualidade que estaria, em termos de intolerância, ao lado de 

duas outras, a saber, a noção de homossexualidade como pecado e a noção de homossexualidade como 
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A entrevistada conta que seu filho, em seu retorno para o Brasil, havia decidido 

trazer um amigo dele. Ele e este amigo tinham combinado de se encontrarem em São 

Paulo e, de lá, teriam vindo para a cidade onde Laura e seu filho moram. Laura destaca 

como interessante o que aconteceu quando ela conheceu o amigo do filho. Dizendo ter 

sentido ciúmes da primeira menina que havia se aproximado de seu outro filho, que é 

heterossexual, ela destaca que sentiu o mesmo diante do amigo trazido por seu filho 

gay. Mas, até então, não sabia que se tratava de um rapaz com quem seu filho estava se 

relacionando. Em um embaralhamento entre desconfiança e não desconfiança à época, 

ela relatou:  

Aí, até então, tudo bem, é amigo do X [nome do filho de Laura] e eu recebi 

super bem, tranquilo. Aí ele me falou: "mãe, ele vai dormir no meu quarto". Aí 

eu falei: "por quê?". Aí ele me falou: "ele vai dormir no meu quarto, pra gente 

conversar, tem bi-cama". Aí eu falei: "tudo bem, né?". Até então eu não 

desconfiava. Não é que eu não desconfiava: eu desconfiava, mas, sempre assim, 

eu não tinha aquela certeza, eu não tinha ouvido dele e eu não tinha visto nada. 

Até que depois que esse amigo dele foi embora, foi super tranquilo e aí ele 

pegou e me contou. Ele chegou e me contou. É complicado porque a primeira 

reação que eu tive foi que independente do que ele escolhesse pra ele, ele era 

meu filho, sabe? Eu não ia deixar de amá-lo nem um pouquinho, por causa 

disso. Essa certeza eu tive. Ao mesmo tempo eu falei pra ele: "eu não quero 

                                                                                                                                                                                   
doença. Ainda sobre a noção de homossexualidade como opção, como escolha, é preciso dizer que 

"Claramente, ninguém escolhe deliberadamente se colocar no lugar do estigma minoritário" (Solórzano & 

Mendoza, 2014, p. 393, tradução livre). No original: "Es evidente que nadie escoge deliberadamente 

colocarse en el lugar del estigma minoritario" (Solórzano & Mendoza, 2014, p. 393). A partir de relatos 

de pessoas lésbicas e gays, Solórzano e Mendoza (2014), por exemplo, constataram que o tipo de 

orientação afetivo-sexual não heterossexual vivenciado por estas pessoas não era um ato volitivo, isto é, 

fruto de um querer ser, mas sim decorrente de um fato da vida que lhes sucedia, e com o qual elas teriam 

que lidar, e Marcelino Nascimento e Scorsolini-Comin (2018) constataram também que "A orientação 

sexual não se trata de uma escolha ou de uma opção, mas sim, do que o sujeito sente em relação ao outro, 

logo, é algo que não se pode impor ao indivíduo" (p. 736). 
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saber de safadeza não. Eu acho que respeito cabe em qualquer situação. Eu 

quero muito que você se respeite e também respeite as outras pessoas também. E 

não vou deixar de gostar de você. Ainda lembro que eu falei pra ele assim: "X, o 

que me preocupa são os outros!". Aí ele falou assim pra mim: "Mãe, os outros 

são os outros. A senhora não tem que preocupar com os outros". Mas, até aí e, 

daí pra frente, é bem diferente! (Laura, comunicação pessoal, grifos nossos) 

Na revisão de literatura realizada foi identificado que isso que Laura demanda 

do filho imediatamente ao saber de sua homossexualidade, isto é, sua demanda para que 

ele se respeitasse e também respeitasse as outras pessoas, e não viesse a se envolver em 

condutas supostamente não "recatadas", safadas, como ela diz, pode ser atribuída a um 

dos princípios organizadores das crenças sobre a homossexualidade, a saber, os ético-

morais (Pereira et al., 2017). Tais princípios sobre a homossexualidade, que são 

socialmente compartilhados na sociedade brasileira30, bem como na imensa maioria das 

outras, são mencionados por Pereira et al. (2017) como sendo aqueles que estão 

"assentes na ideia de que a natureza da homossexualidade é caracterizada pela tendência 

das pessoas para violarem valores morais, incluindo o que se acredita ser o valor da 

decência, da moralidade e das boas maneiras" (Pereira et al., 2017, p. 566) e, no caso 

presente, são reveladores de um flagrante preconceito dessa mãe em relação aos(às) 

homossexuais, pois ativa e reitera uma representação do(a) homossexual como sendo 

uma pessoa inatamente propensa à violação de valores supostamente respeitáveis e 

                                                             
30 Magno-Silva (2020), fazendo alusão à pesquisa da Fundação Perseu Abramo intitulada "Diversidade 

sexual e homofobia no Brasil: intolerância e respeito às diferenças sexuais", realizada no ano de 2008 e 

publicada no ano de 2011, afirma que tal pesquisa é reveladora dos diversos posicionamentos 

estereotipados e preconceituosos manifestados pelo senso comum em relação às pessoas LGBTQIA+. De 

acordo com o autor, diferentes perspectivas, tais como a associação das pessoas LGBTQIA+ "à 

perversidade, promiscuidade, safadeza, falta de caráter, doença, imoralidade, desonra, disseminação da 

AIDS, entre outros" (Magno-Silva, 2020, p. 71) compuseram o cenário dos dados obtidos por essa 

pesquisa. 
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recatados, bem como ativa e reitera a noção de "que há sexualidades que, mesmo não 

sendo plenamente aceitas, são toleradas, desde que mantenham a discrição e o controle, 

respeitando determinadas normas e padrões" (Nascimento & Garcia, 2018, p. 215). 

Após sua desconfiança sobre a homossexualidade do filho se extremar durante o 

intercâmbio que ele fazia, é somente quando este retorna para o Brasil que eles(as) têm 

uma conversa por meio da qual o filho explicita sua homossexualidade a ela. 

 

5.1.1.2 Sentimentos despertados na mãe pela descoberta 

Quando perguntada sobre como se sentiu ao ficar sabendo da homossexualidade 

do filho, Laura respondeu:  

Parece que foi o medo dos outros. O medo do mundo lá fora. Não raiva, nem 

culpa. Culpa vem um pouquinho sim. Porque, às vezes, a gente fica pensando: 

"será que foi porque eu separei e ele era muito pequeno? Ele cresceu sem pai... 

Será que ele não tem referência masculina? Porque, depois, eu demorei bastante 

para arrumar um companheiro [depois da morte do marido]. (Laura, 

comunicação pessoal) 

Como afirma Modesto (2010) e Reis (2018), por exemplo, o "medo" é uma das 

paixões de descoberta das mães sobre a homossexualidade de seus/suas filhos(as) que se 

apresenta, ao lado da "vergonha", como muito importante devido a alta frequência de 

seu aparecimento nos depoimentos de filhos(as) LGBTQIA+ e de suas mães. Para 

Modesto (2010), que cita Fiorin, ambas as paixões mencionadas seriam paixões da 

ordem do saber, mas, ao contrário da vergonha, que concerniria ao saber que o outro 

sabe, o medo diria respeito "ao saber do que o outro pode fazer, sendo o fazer uma 

conjunção com algo disfórico" (Fiorin, 1981, p. 237-240 como citado em Modesto, 
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2010, p. 178). Como é o caso, Laura sente "medo dos outros", por recear a possibilidade 

de advir uma sanção pragmática negativa destes e por recear possíveis performances 

intolerantes, ameaçadoras em relação ao filho, por parte das outras pessoas (Modesto, 

2010). O julgamento negativo da homossexualidade de seu filho pelos outros, pelo fato 

da homossexualidade estar envolta, socialmente, em diversas crenças negativas, é a 

sanção pragmática negativa que Laura teme, assim como há o medo das performances 

intolerantes que as outras pessoas podem vir a praticar em relação a seu filho, por este 

estar em desacordo com o contrato social da heteronormatividade em uma sociedade 

lgbtfóbica.  

É interessante notar também ser frequente que pais e mães justifiquem suas 

reações negativas em relação à notícia da não heterossexualidade de seus/suas 

filhos(as), por meio da expressão de sua preocupação pela segurança e integridade 

destes(as), dentre outras justificativas, como afirmado por Oliveira (2012). Mas, como 

conclui Modesto (2010), ainda que possuam forte embasamento na difícil realidade 

enfrentada por pessoas LGBTQIA+, "esses medos estão muito próximos a uma 

reprovação implícita, uma sanção cognitiva, que gera vergonha. (1992: 58-59) Não é só 

'vergonhoso ser apontado como ladrão, como corrupto, . . . etc.'; também é vergonhoso 

ser apontado como gay e como mãe de gay" (p. 184)  

Quanto à culpa que Laura expressa ter sentido "um pouquinho" por ter se 

separado do marido quando o filho era muito pequeno, pelo filho ter "crescido sem pai", 

por supostamente não ter dado a ele uma "referência masculina" e por ter demorado 

"bastante para arrumar um companheiro", é possível ver que tal sentimento é 

frequentemente sentido por mães de filhos(as) LGBTQIA+ (Palma & Levandowski, 

2008; Modesto, 2010; Ferreira, 2012; Xavier, 2013; Ceballos-Fernández, 2014; Soliva 
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& Silva Junior, 2014; Hauer & Guimarães, 2015; Silva, Nascimento & Nascimento, 

2016; Marcelino Nascimento, 2018; Nascimento & Garcia, 2018; Reis, 2018; Souza & 

Veiga, 2018). Ambos os(as) autores(as) apontam que é frequente nos relatos que mães 

se sintam culpadas por serem mães "solteiras", por supostamente terem deixado faltar 

um modelo masculino na criação de seus/suas filhos(as), por não terem lhes dado, 

supostamente, uma família dita "padrão", por terem incorrido em um possível erro 

durante a criação de seu/sua filho(a), por trabalharem muito e não terem tido muito 

tempo para se dedicarem à criação deste(a) etc. Como explicam Hauer e Guimarães 

(2015) a respeito da culpa, 

Como apontam Badinter (1986) e Toledo (2007), numa sociedade como a 

Ocidental, em que a mãe tem o papel de cuidadora no interior da família, na 

criação d@s filh@s, a culpa torna-se muito comum, pois pode significar uma 

expectativa frustrada de cumprimento de seu papel. Além d@ filh@ desviar do 

papel esperado, é também a mãe que desvia. (p. 658) 

Como Modesto (2010) adverte, a culpa (sanção negativa) só é capaz de afetar o 

sujeito se ele estiver aceitando que praticou algo atentatório aos padrões de conduta, in 

casu, heteronormativos, tido, nestes termos, como um modelo a ser atingido pelo 

membro do grupo social, como no caso de Laura. É possível afirmar quanto a esta mãe 

o mesmo que Modesto (2010) afirma quanto a um filho que se culpa pelo sofrimento de 

sua mãe e pelas doenças por ela desenvolvidas após a "revelação" de sua 

homossexualidade para ela (determinadas pela lgbtfobia inserida nesse ambiente 

familiar): "Para o sujeito/destinador julgador ter se julgado com esse rigor, percebe-se 

que ele age e sente de acordo com o mesmo simulacro do que é ser homossexual em que 

. . . o seu grupo social cr[ê]" (p. 236). A esse respeito, há a necessidade de ressaltar que 
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a citação feita está se referindo a uma relação em que a culpa pelo sofrimento e pelas 

doenças da mãe é equivocadamente assumida pelo filho, porque ele entende que tais 

prejuízos sentidos por sua mãe são decorrentes de sua homossexualidade, e que, já no 

caso de Laura, diferentemente, ela é que está se culpando pela homossexualidade de seu 

filho. 

 

5.1.1.3 Estratégia de comunicação adotada pela mãe 

Quanto à estratégia de comunicação assumida por Laura em relação à 

homossexualidade de seu filho, esta pode ser identificada como uma estratégia de 

comunicação seletiva. Isso pode ser evidenciado pelas seguintes passagens de suas 

falas: 

Aí, depois, que eu fui conversando com os mais próximos, né, que são os tios, 

da minha família. Da parte do pai, que o pai dele já faleceu, eu nunca comentei 

nada com ninguém, ninguém nunca me perguntou e eu também nunca comentei. 

As pessoas que me perguntam, que já me perguntaram, eu comento, eu falo sim, 

é uma opção dele, mas, assim, eu não sei, eu não falo muitos detalhes não.  

[...] Na minha família, eu não levo isso pra eles [a informação de que o filho é 

gay], eu não fico levando isso. Ele [o companheiro de Laura] sabe, meus irmãos 

sabem. Ninguém nunca chegou e brigou comigo e falou: "mas quê isso?". 

Agora, eu percebo que do lado pai, a família é mais resistente. 

Entrevistadora: Eles [os familiares, por parte de seu ex-marido, já falecido] já 

sabem ou ainda não?  
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Não, eu acho que eles tão na mesma situação que eu [estava]. Eles desconfiam, 

mas não tem a certeza e também não comentam nada. Eles nunca comentaram 

nada comigo, nunca me perguntaram nada. (Laura, comunicação pessoal) 

Além de ter conversado com seus parentes mais próximos (embora nunca tenha 

comentado com os parentes do pai de seu filho), Laura também conta que a primeira 

pessoa para a qual falou sobre a homossexualidade de seu filho foi para seu colega de 

trabalho com quem trabalha mais diretamente. Ela disse que decidiu contar para ele 

porque, em um dia de trabalho, eles estavam conversando e, durante a conversa, ele 

ativa uma relação entre homossexualidade e uma suposta não aceitação de Deus a essa 

vivência: 

"porque Deus não gosta disso, porque Deus não gosta daquilo". Aí eu peguei e 

falei com ele: "eu não concordo, porque Deus não é assim. Não é uma questão 

Dele gostar ou Dele não gostar. Não é só isso que Ele vê numa pessoa". Aí eu 

falei com ele: "o X, meu filho, é um ótimo filho e ele é homossexual. E eu tenho 

certeza que, pra Deus, isso não mudou em nada. O que importa são os valores do 

X". E aí ele fez assim, nunca mais ele tocou no assunto, nunca mais ele fez 

nenhuma gracinha. (Laura, comunicação pessoal) 

A proposição feita, embora seja emitida, neste caso, por um sujeito em 

específico, o colega de trabalho de Laura, é, na verdade, uma crença socialmente 

compartilhada sobre a homossexualidade, crença esta de cunho religioso, que está 

baseada "na ideia de que a homossexualidade é uma profunda e imutável predisposição 

para o pecado e para a desobediência ao que se julga serem as leis de Deus" (Pereira et 

al., 2017, p. 566). No caso presente, tal crença é ativada pelo colega de Laura para 

descrever uma suposta natureza do grupo homossexual e reiterar desigualdades e 
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discriminações contra este grupo. Laura, inclusive, percebe que seu colega de trabalho 

utilizou essa crença para discriminar e tratar com desigualdade o grupo LGBTQIA+. No 

entanto, quando ela diz que "Não é só isso que Ele [Deus] vê numa pessoa" (Laura, 

comunicação pessoal), ela também acaba por abrir uma brecha para a discriminação 

contra LGBTQIA+, cabendo questionar: caso Deus levasse em consideração apenas a 

orientação afetivo-sexual de uma pessoa, e fosse ela uma pessoa gay, poderia haver 

discriminação contra ela? O argumento esboçado por Laura parece apontar para uma 

perspectiva que considera que, a despeito de seu filho ser gay, ele teria aspectos bons. 

Ou seja, cabe problematizar parte de sua resposta, pois é uma fala que acaba revelando 

que, na radicalidade, tal mãe não "aceita" a homossexualidade de seu filho. 

Desse modo, é possível ver que o discurso elaborado pelo colega de trabalho de 

Laura faz parte de um tipo de postura, manifestado pela quase totalidade das igrejas 

cristãs e por pessoas que compartilham essas crenças, de rejeição em relação às 

homossexualidades, vendo-as, portanto, como "identidades" e/ou práticas pecaminosas 

e antinaturais. Muito embora esse não seja o único tipo de postura encontrado no meio 

cristão, havendo dois outros tipos, de acordo com Mesquita e Perucchi (2016), a saber, 

um segundo tipo que concebe as homossexualidades de modo aceitante, embora 

permaneça considerando-as como inferiores, e um terceiro tipo, que as concebe como 

estando em um mesmo nível de dignidade se comparadas às heterossexualidades, o que 

as autoras afirmam é que, dos três posicionamentos, o primeiro (o de rejeição) é o que é 

mais recorrentemente encontrado. De acordo com as duas autoras, 

Esta postura é justificada muitas vezes por trechos da Bíblia, interpretados de 

forma literal pelos/as religiosos/as, de modo que não são consideradas a época 

histórica e a cultura em que os textos foram escritos originalmente. Dessa 
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maneira, tanto o Antigo, quanto o Novo Testamento são reiterados para justificar 

a condenação aos homossexuais pelas igrejas. Trechos dos livros de Gênesis, 

Levítico e Coríntios são os mais citados, sendo que as narrativas de Sodoma e 

Gomorra e as cartas paulinas recebem destaque. (Mesquita & Perucchi, 2016, p. 

107) 

Laura também contou durante a entrevista que já comentou sobre a 

homossexualidade de seu filho com outros colegas de trabalho e que foi muito tranquilo 

para ela fazê-lo. Também disse que inclusive sua gerente foi informada sobre a 

homossexualidade de seu filho, embora ressalte que a identifique como uma pessoa 

"muito preconceituosa". Além destas pessoas, Laura afirma que suas amigas sabem 

sobre a homossexualidade de seu filho, que elas respeitam e gostam de seu filho.  

 Quando perguntada se ela se sente à vontade para apresentar a pessoa com 

quem seu filho esteve ou está em um relacionamento amoroso para outras pessoas, 

como namorado dele, ela disse que "se acontecer, a princípio, eu vou apresentar como 

amigo do X [nome do filho de Laura], sabe? E depois eu vou deixar que as pessoas 

percebam e aí, se me perguntarem, sim, ele é o companheiro do X, ele é o namorado do 

X" (Laura, comunicação pessoal). O que é possível ver aqui é que a entrevistada,  

De forma a manter a . . . identidade [de seu filho] menos óbvia e assim evitar 

possíveis atritos com outros familiares [e outras pessoas], . . . opta por manter a 

natureza do . . . relacionamento [homossexual de seu filho] vaga (por exemplo, 

apresentando-o e mencionando-o [o homem com quem seu filho está] como 

"amigo" ou apenas pelo nome próprio). (Afonso, 2015, p. 19)  

De acordo com a mesma autora, nem sempre esconder a não heterossexualidade 

de um membro familiar é algo que gera consequências apenas negativas, pois, ao não se 
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explicitar, por exemplo, o relacionamento gay existente, a "identidade" LGBTQIA+ se 

torna aparentemente menos real por estar menos à vista, o que, de acordo com a autora, 

pode fazer com que menos conflitos resultem disso, o que pode ser percebido pelas 

pessoas envolvidas como algo positivo.  

Quando perguntada se ela já quis esconder ou já escondeu a homossexualidade 

do seu filho de outras pessoas, ela disse que "Sim, eu prefiro deixar quieto, não sair 

comentando muito. Eu não fico comentando muito, em rodas de conversa. E se alguém 

comenta de alguém, eu deixo, ouço o comentário e não comento. Eu não sou de ficar 

falando muito não" (Laura, comunicação pessoal). E quando perguntada se ela gostaria 

que continuassem a não saber sobre a homossexualidade de seu filho e por qual motivo, 

ou se, ao contrário, ela gostaria que as pessoas que ainda não sabem passassem a ser 

informadas sobre isso, afirmou que preferiria deixar as coisas como estão, sem que 

essas pessoas fossem informadas: 

Eu prefiro que fique como está. Se eles vierem a saber, conversarem, tudo bem. 

Acho que não tem porque não falar no assunto com eles. Mas também eu não 

tenho por que chegar pra eles e já falar, porque eu acho que é uma questão muito 

pessoal do X. Se o X me chamasse e falasse: "mãe, vamos contar pra vó? A 

senhora fica comigo?" Lógico, aí seria uma outra situação. Mas é uma questão 

de respeito com ele também. É uma opção dele. Então, se alguém perguntar, eu 

não tenho porque esconder e se ele quiser contar também, mas se ele quiser 

deixar como estar, né? (Laura, comunicação pessoal) 

Como afirmado por Afonso (2015), cabe assinalar, por exemplo, que, embora 

muitos pais e mães possam ser aceitantes em relação a não heterossexualidade de um(a) 

filho(a), é comum que muitos(as) deles(as), por receiarem danificar a "identidade" 



94 
 

familiar, acabem por esconder a informação dos demais membros da família e de 

amigos(as), o que, para a autora, pode gerar muita ansiedade nos membros da família 

conhecedores desta e "ter impacto em interações familiares como férias e celebrações, 

ao criar uma fronteira entre os que sabem e os que não sabem" (Crosbie-Burnett et al., 

1996 como citado em Afonso, 2015, p. 15), gerando, assim, exclusões parciais ou totais 

e, consequentemente, perdas no sentido de pertença, especialmente, das pessoas que se 

identificam como LGBTQIA+.  

No mais, chama a atenção o fato de Laura dizer que, se seu filho viesse a pedi-la 

para eles contarem juntos para a avó, que, neste caso, ela contaria sobre a 

homossexualidade dele, e também chama a atenção Laura justificar tal postura em nome 

do respeito ao seu filho. Sobre isso, é possível afirmar que, em nome de um suposto 

respeito, se oculta a informação e se invisibiliza a vivência não heterossexual do filho. 

Mas é possível pensar: será que ele se sentiria à vontade para pedir a ela que conte para 

a sua avó? Estará ele também "respeitando" a mãe, que prefere não contar? Tudo deve 

ser visto como relação, em que interatuam sentimentos, mas regidos pela lógica ainda 

do preconceito.  

 

5.1.1.4 Razões para a adoção da estratégia de comunicação  

Laura parece tentar apontar, explicitamente, uma justificativa pela qual ela opta 

por assumir uma estratégia de comunicação seletiva e não outro tipo de estratégia 

quanto à informação da homossexualidade de seu filho. Para a mãe, a homossexualidade 

dele seria "uma questão muito pessoal" para que ela viesse a falar nesse assunto com 

outras pessoas, seria "uma questão de respeito" com o seu próprio filho não dizer para 

as pessoas. Assim, por meio dos excertos acima, o que pode ser concluído é o mesmo 
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que concluem Soliva e Silva Junior (2014) a respeito do que encontraram em sua 

revisão de literatura: mesmo depois das pessoas homossexuais terem revelado sua 

orientação não heterossexual aos seus pais e/ou às suas mães, diversas estratégias de 

encobrimento costumam continuar pairando sobre eles, em especial aquelas acionadas 

por seus/suas genitores(as) na tentativa de  

controlar a informação sobre a homossexualidade dos seus filhos. Procurar não 

"dar na vista", como sugere Yoshino (apud Saggese, 2009), se constitui em uma 

nova possibilidade de relacionamento com a família, sendo a orientação sexual 

conhecida, mas nunca divulgada, o que promove novos repertórios de contato 

com o grupo familiar, agora baseados na evitação . . . . Nesses termos, a 

homossexualidade passa a se constituir como um "segredo íntimo familiar", 

coisa de que a família procura não falar . . . . (Soliva & Silva Junior, 2014, p. 

145) 

Tal controle da informação sobre a homossexualidade, como no caso de Laura e 

de outras mães entrevistadas neste trabalho, como será visto mais adiante, é feito por 

meio da "política do armário" (Sedgwick, 2007; Silva Filho & Rodrigues, 2012; 

Miskolci, 2013; Velho, 2016; Braga ete al., 2018; Marcelino Nascimento & Scorsolini-

Comin, 2018; Nascimento & Garcia, 2018; Fonseca & Mendonça, 2021). Assim, o que 

pode ser visto é que tal política se dá "a partir de permutações, negociações, acertos, 

comedimentos, silêncios, ocultações, omissões e etc." (Silva Filho & Rodrigues, 2012, 

p. 49), como estratégias várias de encobrimento de tal informação nas relações sociais, 

como foi visto no relato de Laura. Assim, por tudo o que foi dito até aqui, é possível ver 

que Laura, parece "preferir" que o filho, mesmo sendo gay, continue a não ser 

reconhecido como tal pela maioria das outras pessoas, o que reforça a compreensão 



96 
 

heteronormativa ainda fortemente vigente de que o espaço público é e deve continuar a 

ser sinônimo de heterossexualidade e que as relações não heterossexuais devem 

continuar sendo restringidas à vida privada das pessoas e invisibilizadas no espaço 

público (Miskolci, 2013). Ou seja, esta mãe parece "preferir" que seu filho continue 

tendo sua vivência enquanto homem gay, desde que ele não arrisque romper 

explicitamente com as regras sociais heteronormativas, ou seja, desde que ele não 

coloque em risco o seu suposto status heterossexual, para usar uma expressão de 

Miskolci (2013). 

É importante registrar, tal como afirmado pelo mesmo autor, que o "armário" 

não deve ser compreendido como uma opressão LGBTQIA+ externa regida por uma 

escolha feita pelo próprio indivíduo sobre estar dentro ou fora dele, isto é, como algo 

opcional (Miskolci, 2015). O "armário" é uma criação cultural que é subjetivamente 

internalizada pelos indivíduos, por meio de vários processos de aprendizagem social 

que atribuem mais visibilidade e reconhecimento a relações heterossexuais 

(especialmente as monogâmicas com filhos(as)), tidas como "dignas" dessa atribuição 

positiva, ao passo que controlam por meio da vigilância moral e de diversas coibições, 

sobretudo as indiretas, como a coibição de expressão pública, os arranjos amoroso-

sexuais compostos, por exemplo, por lésbicas e gays, fazendo com que, na melhor das 

hipóteses, alguns desses arranjos sejam "tolerados" apenas quando são invisibilizados e 

restritos ao privado (Miskolci, 2013; Miskolci 2015; Braga et. al., 2018). Em síntese, o 

"armário" "é um sofisticado regime social de controle da sexualidade que depende da 

adesão dos próprios sujeitos, os quais, como membros de uma cultura, não detêm o 

poder de recusá-la a partir de uma decisão individual" (Miskolci, 2013, p. 316).  
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Esta consideração feita por Miskolci (2013, 2015) é muito importante de ser 

feita, pois desconsiderá-la, segundo ainda o mesmo autor, já em outro artigo, poderia, 

indevidamente, levar a julgar negativamente as pessoas LGBTQIA+, por exemplo, por 

não "saírem do armário" e por não adotarem uma "identidade" pública lésbica, gay, 

bissexual e/ou trans ou travesti, por exemplo, como se não fossem pessoas "honestas", 

verdadeiras. Como Miskolci afirma, citando outros autores, seria preciso, "como 

observam Pelúcio e Duque, antes tentar compreender 'por que o segredo ainda parece 

para muitas pessoas uma estratégia para viver seu desejo'" (Pelúcio & Duque, 2010, p. 

10, grifos dos autores como citado em Miskolci, 2014, p. 56). 

Por outro lado, ainda é possível identificar, sub-repticiamente, ainda sobre o 

excerto do relato de Laura mencionado acima, o aparecimento de duas outras razões que 

a levam a adotar uma estratégia de comunicação seletiva. A primeira, sua constatação 

sobre a existência de muito preconceito e resistência em relação à homossexualidade, 

tanto no interior de sua própria família e, especialmente, no interior da família do pai de 

seu filho:  

Eu acho que ainda tem muita coisa, eu acho que ainda tem muito preconceito. A 

minha família mesmo ainda tem. As minhas irmãs mesmo. Eu tenho uma irmã 

que ela, até então, não sabe lidar com isso. Ela tem filhos pequenos e ela não 

sabe lidar com isso. As meninas sempre falam: "a namorada do X [nome do 

filho da entrevistada]". Mas se for o namorado, eu não sei como ela vai lidar. Ela 

falar: "esse é o namorado do X". 

[...] A parte paterna lidaria com muito preconceito [caso viessem a ser 

informadas sobre a homossexualidade de seu filho]. Um tio, uma família, eles 

são Testemunhas de Jeová. A outra também, mas essa já é mais flexível, ele tem 
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dois tios. A avó é Testemunha de Jeová e é ela muito, muito tradicional mesmo. 

Pra avó vai ser muito difícil mesmo. Ela é apaixonada com ele, brinca, conversa, 

conversa sobre namorada e tudo, mas eu acho que ela ia ficar bem... É, ia ser 

bem difícil pra ela. Mas eu tenho certeza que ela não deixaria de amar ele nunca. 

(Laura, comunicação pessoal) 

Diante do exposto, pode ser constatado que essa mãe está relatando o temor de 

compartilhar a informação de que seu filho é gay com sua família estendida, sobretudo, 

com os familiares de seu ex-marido - tios, avó etc. de seu filho - com medo das 

dificuldades, resistências e preconceitos que deles poderiam provir. Isso que foi 

constatado converge com o que foi notado por Soliva e Silva Junior (2014), para quem 

"as tentativas de evitar essa revelação são fundamentadas no medo da rejeição familiar e 

social" (p. 134) e com o que afirma Marcelino Nascimento (2018), com quem "as mães 

comentaram o receio de dividir com a família estendida - tias, primos, entre outros - 

com medo dos possíveis julgamentos" (p. 65). Vê-se, assim, que, conforme Miskolci 

(2014): 

Ser ou parecer heterossexual ainda é uma condição necessária para não sofrer 

discriminação e preconceito, daí [o sujeito] manejar a própria imagem [como 

não-homossexual/não-bissexual/não-pansexual, por exemplo] e performá-la 

[como tal] continua a ser uma experiência comum e poderosa, delimitadora de 

corporalidade e inclusive de subjetividades, sob constante auto-escrutínio. (p. 

58) 

A segunda razão que parece levar Laura a adotar uma estratégia de comunicação 

seletiva em relação à homossexualidade do filho é o fato de sua própria visão sobre a 
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homossexualidade ainda ser atravessada por preconceitos de diversas ordens, embora 

ela se esforce para não tê-la, como quando afirmou que:  

Às vezes me incomoda um pouquinho, às vezes incomoda, sabe? Uma coisa que 

me incomoda às vezes que eu vejo, é que às vezes eu vejo uma foto dele, tipo no 

carnaval, que ele tá todo de purpurina e as minhas irmãs brincam e falam: 

"gayzão". Isso me incomoda um pouquinho, é ruim, sabe? Mas é isso, só esse 

sentimento que, às vezes, eu vejo ele fazendo alguma coisa e eu falo assim: 

"peraí, né, X! Não precisa ser tanto assim! Uma coisa assim...  

[...] Eu acho que eu vou melhorando a cada dia, né? Eu acho que a gente tem 

que procurar ir melhorando, ir vencendo essas etapas. Aí você para e fala assim: 

"Eita, mas peraí. Ele é assim, né? Você já não tá... você tá fazendo um 

comentário... você já tá falando um comentário que "ó, já não te aceito bem 

assim não!". É bem assim quando a gente faz algum comentário. Mas é 

melhorar. A gente tem que ficar bem atento. Eu sou bem atenta, eu presto 

bastante atenção pra não fazer comentários maldosos. Porque a gente faz. O 

preconceito é do ser humano. A gente faz. (Laura, comunicação pessoal) 

Outra fala de Laura que merece destaque é a seguinte: "Até então eu já li tanto, 

eu já procurei tanto... eu fico tentando entender quê que deu errado lá na horinha que o 

X [nome do filho] saiu diferente, sabe?" (Laura, comunicação pessoal). A primeira parte 

desta fala é reveladora, dentre outras coisas, da busca cognitiva (Modesto, 2010), pela 

qual esta mãe passou e ainda passa na tentativa de querer saber sobre a 

homossexualidade: "Até então eu já li tanto, eu já procurei tanto..." (Laura, 

comunicação pessoal). Como afirma Modesto (2010), após a descoberta da 

homossexualidade do(a) filho(a), passa a haver a instauração de um sujeito cognitivo 
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(mãe), isto é, passa a haver a instauração de um sujeito que quer saber, por saber que há 

algo a saber. Nas palavras de Modesto (2010), "O /querer saber/ pressupõe um 

conhecimento mínimo do objeto-saber, sobre sua existência. A pessoa não encontra 

nada, a menos que saiba que há alguma coisa a encontrar . . .  as mães . . . desejam 

saber, porque supõem que há alguma coisa a compreender" (p. 176). É possível ver 

assim que Laura tenta restabelecer sua situação cognitiva, procurando saber o que sabe 

não saber, "procurando compreender o que se passou, sem que tenham se dado conta" 

(Modesto, 2010, p. 174). Quanto à segunda parte da mesma fala mencionada, importa 

acentuar que Laura ainda liga a homossexualidade a um problema, vendo-a como algo 

que deu errado. Como afirmado por ela: "eu fico tentando entender o quê que deu 

errado lá na horinha que o X [nome do filho] saiu diferente, sabe?" (Laura, 

comunicação pessoal).  

Outra fala que merece destaque é: "Olha, as doenças transmissíveis que a gente 

preocupa. A gente ouve muitas histórias, né?! . . . O medo que a gente tem é do 

preconceito lá fora, realmente. O medo que a gente tem, do que pode acontecer com 

ele" (Laura, comunicação pessoal). Mais especificamente, quanto à primeira parte de 

sua fala, seu relato pode ser considerado um produto de seu preconceito em relação ao 

grupo de pessoas LGBTQIA+, uma vez que reforça a associação deste grupo à 

promiscuidade e ao descuido em relação à prevenção de tais infecções (Soliva & Silva 

Junior, 2014). Tal associação estigmatizante também foi constatada por Modesto (2010) 

em alguns depoimentos de mães de pessoas LGBTQIA+, por Contreras, Truán e Díaz 

(2011), por Soliva e Silva Junior (2014), por Solórzano e Mendoza (2014), por 

Marcelino Nascimento (2018), por Nascimento e Garcia (2018), por Reis (2018) e 

também por Magno-Silva (2020), por exemplo. Como será visto mais adiante, este 
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medo também estará presente na fala de outras mães entrevistadas, a saber, Renata e 

Kátia. Ainda em relação ao mesmo relato, na parte em que a mãe diz que "O medo que 

a gente tem é do preconceito lá fora, realmente. O medo que a gente tem, do que pode 

acontecer com ele" (Laura, comunicação pessoal), é notável uma preocupação muito 

substancial dela em relação à sociedade. Tal preocupação também foi notada por 

Ferreira (2012) na fala de uma das mães por ela entrevistada: "O meu medo é . . . a 

sociedade, porque ele é assim muito meiguinho. Eu tenho muito medo, tenho pena de 

morrer e deixá-lo ficar no mundo e que ele não se defenda. Que andem aos pontapés e 

ele seja maltratado (Celeste)" (Ferreira, 2012, p. 28), e também na fala do pai por ela 

entrevistado. 

Também quando Laura disse: "Você não ama um viciado em drogas? Você não 

ama uma pessoa que tá presa? Você não vai lá visitar . . . ? Você vai amar ele do mesmo 

jeito, não preocupa, sabe? A gente ama eles do jeito que eles são" (Laura, comunicação 

pessoal), ficou patente que Laura reforça o estereótipo construído socioculturalmente 

do(a) homossexual como uma figura moralmente desviante, por representá-la como uma 

"identidade" que supostamente estaria distante do positivo e de uma verdadeira 

integração sociocultural, ao compará-la com duas outras figuras também tidas, 

socialmente, como desviadas moralmente, quais sejam, as pessoas com problemas 

decorrentes do consumo de psicoativos e as encarceradas. Ficou patente em sua fala 

que, embora o filho gay seja uma pessoa, para ela, moralmente desviada, ele mereceria 

seu amor, que ela o amaria, tal como o faria se ele estivesse nestas outras duas 

condições. É possível ver assim que Laura não dá um passo além no sentido de 

"questionar a heteronormatividade como produção do 'normal', mas de forma contrária, . 

. . aceita a diferença como se aceita uma fatalidade, uma doença, uma tragédia familiar, 
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ou seja, aceita a pessoa como um sujeito desviante" (Magno-Silva, 2020, p. 130-131). 

Ademais, é como se a homossexualidade fosse encarada por Laura como um ato de 

vontade e que, assim, pudesse ser modificada. Pondera-se que os atos de cometer crimes 

e consumir substâncias psicoativas são motivados sim por razões conhecidas 

(conscientes) e outras desconhecidas (inconscientes) do sujeito, mas mesmo que não 

seja de seu total domínio racional, a partir de um trabalho podem ser modificados, ao 

contrário da sexualidade. 

Assim, a partir de tudo que foi dito até aqui, é possível ver que diversos 

movimentos de preconceitos, incômodos e visões estereotipadas em relação à 

homossexualidade do filho apareceram no relato de Laura, o mesmo tendo aparecido em 

diversos outros relatos de outras entrevistadas neste trabalho, como será visto mais à 

frente, bem como nos relatos de mães entrevistadas por Modesto (2010), Hauer e 

Guimarães (2015), Silva, Nascimento e Nascimento (2016), Marcelino Nascimento 

(2018) e Nascimento e Garcia (2018), por exemplo. Todos esses "movimentos de 

preconceitos velados [que] puderam ser depreendidos, torna[m] lícita a afirmação de 

que a aceitação é um processo construído ao longo do tempo e das experiências em 

família" (Marcelino Nascimento, 2018, p. 9).  

 

5.1.2 Renata 

Renata tem 45 anos. Autodeclarou-se branca. Tem ensino superior incompleto. 

Foi criada na religião católica, mas atualmente frequenta a religião espírita/kardecista. 

Sua renda individual mensal é de mais de dois até quatro salários mínimos. Preferiu não 

responder a respeito da renda mensal de sua família. É viúva. Cresceu em cidade 

interiorana. Tem dois filhos: um de 24 anos, que é gay, e uma filha de 18 anos, que é 
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heterossexual. Seu filho é estudante universitário. Recebeu a informação de que seu 

filho era gay há cinco anos. Mora com seus dois filhos e sofreu a perda recente de seu 

marido, pai de seus filhos. Antes da morte dele, eles moravam todos juntos. A 

pesquisadora fez contato com a entrevistada após indicação de uma amiga sua, que é 

lésbica. 

 

5.1.2.1 Recebimento da informação pela mãe 

Renata conta que foi notando que o seu filho era gay desde quando ele era 

pequeno, a partir do que, para ela, "eram as escolhas que ele foi fazendo. Quando 

criança preferia brincar de boneca, ele não gostava de carrinho. E eu fui analisando isso 

com o tempo" (Renata, comunicação pessoal). Também o fato de o filho ter crises de 

ansiedade e ter chegado a ter Síndrome do Pânico, foram aspectos que a levaram a 

acreditar que ele poderia ser gay, uma vez que ela não conseguia identificar outro 

motivo, que não sua homossexualidade, para a deflagração de tais episódios. Ela diz que 

"não conseguia ver o motivo. Eu pensava: gente, um menino super bem tratado, criado 

super tranquilamente. . . . Eu fui notando tudo aquilo, que ele já se sentia, mas que ele 

tinha o medo de botar aquilo pra fora" (Renata, comunicação pessoal).  

De acordo com Paveltchuk (2018), o que expõe pessoas LGBTQIA+ à condição 

de vulnerabilidade psicossocial, em boa parte dos casos, é o estigma associado a essas 

"identidades" e não a sua orientação afetivo-sexual e/ou "identidade" de gênero em si 

mesma. Para esta autora, a proposta da teoria do Estresse de Minorias31 seria a de que 

                                                             
31 De acordo com Paveltchuk (2018), a teoria do Estresse de Minorias foi desenvolvida por Meyer (2003), 

no início dos anos 2000, nos Estados Unidos, especialmente para dar conta das experiências vivenciadas 

por pessoas LGB (sigla adotada por estes autores) e dos estressores específicos que sobre elas recaem. 

Ainda de acordo com Paveltchuk (2018), surge em um contexto de compreensão menos individualista do 

estresse, a partir da formulação de uma abordagem que reconhece que condições sociais, como baixo 

apoio social, atos de preconceito e ações violentadoras etc., também podem impactar negativamente a 
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minorias sociais, como é o caso das minorias sociais sexuais, "vivenciam estressores 

específicos adicionais aos estressores cotidianos, que independem de uma posição de 

vulnerabilidade social32" (Paveltchuk, 2018, s./p.), o que, quando combinado com 

fatores de risco individuais e coletivos, poderia acabar lhes acarretando prejuízos, 

prejuízos estes que estariam vinculados aos processos de estigmatização. "Dentre os 

muitos prejuízos, pessoas LGB apresentam maiores níveis de psicopatologias como 

ansiedade e depressão, por exemplo, quando comparadas a pessoas heterossexuais" 

(Bränström, Hatzenbuehler & Pachankis, 2016 como citado em Paveltchuk, 2018, p. 

12). 

Renata continua dizendo, todavia, que foi apenas quando seu filho chegou à 

idade de se alistar no Tiro de Guerra33 que, de fato, sua desconfiança foi confirmada. 

Ele havia lhe dito que não queria se alistar e ela não conseguia entender o motivo para 

essa recusa. Foi quando uma mãe de um amigo de seu filho, amigo este que é gay, disse 

a ela: 

Renata, eu acho que você não deveria deixar o X [nome do filho de Renata] se 

alistar. . . . Aí eu peguei e falei: "mas, por quê?". E ela me disse: "porque o X vai 

ser discriminado lá dentro do Tiro de Guerra". Ele [seu filho] chegou assim pro 

colega e pediu pra que, chegou assim reclamando do fato, né? E a mãe de um 

                                                                                                                                                                                   
saúde física e mental das pessoas, podendo assumir mesmo uma posição determinante no 

desencadeamento de eventos estressores na vida delas, especialmente, como é possível supor, na vida de 

pessoas que pertencem a grupos estigmatizados, como os de minorias étnico-raciais, de gênero e sexuais, 

quando estes grupos são comparados a grupos privilegiados. 
32 "Entende-se por estressores cotidianos todo evento que tire o organismo do equilíbrio e que independa 
de sua condição de minoria (MEYER, 2015). Já os estressores específicos desse grupo minoritário são 

aqueles relacionados às experiências de vitimização e às dificuldades das pessoas LGB lidarem com sua 

própria orientação sexual, levando à homofobia internalizada e à ocultação da orientação sexual" (Meyer, 

2003 como citado em Paveltchuk, 2018, p. 16). 
33 "Tiros de Guerra (TG) [são] órgãos de formação de reserva que possibilitam aos convocados, mas não 

incorporados em organizações militares da ativa, prestar o serviço militar inicial nos municípios onde 

estão residindo" (Ministério da Defesa, 2020, s./p.).  
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amigo dele que é homossexual me disse: "eu, como mãe, e sabendo da 

dificuldade que o meu filho passou, eu acho que você deveria ir lá no 

comandante, conversa com ele, e explica a situação pra ele, fala que ele é". Aí eu 

cheguei pra ele e disse: "X, vem cá. Por que você não tá querendo fazer Tiro de 

Guerra? É por conta da sua sexualidade?". Eu que falei: "você é gay?". Aí ele 

pegou e falou: eu sou! (risos). Então, meu filho, agora não tem outra saída, você 

já tá alistado. Não tem como eu falar pro comandante que você é gay. Vai piorar 

a sua situação. Porque, por mais que seja uma questão que tá muito aceita, eu 

penso que, por menor que seja o preconceito hoje em dia, ele ainda existe. Ainda 

mais nesse meio militar. "Nossa, como que eu vou chegar pra ele e falar que o 

meu filho é gay!" Ele não vai voltar atrás. Ele não vai deixar o X, não vai fazer 

nada, vai só aumentar. Porque o maior medo da mãe é a discriminação do filho. 

Porque a gente sabe que, apesar de tudo... Hoje eu convivo com vários... Nossa, 

meu colega de trabalho é... um ciclo de amizades muito grande. E eu sei que o 

pessoal ainda tem um certo preconceito, né? O maior medo meu era esse. E por 

causa do desafio, a gente tá aqui pra enfrentar os desafios. Talvez você cresça... 

Nossa meu coração ficou na mão porque, imagina, que situação! Você viver no 

meio, passar um ano com pessoas, assim, . . . no extremo, né? Existem vários 

homossexuais dentro da polícia e tudo mais, mas, assim, existe preconceito 

muito grande, eles são muito rigorosos. Aí acabou que ele fez o Tiro de Guerra e 

ganhou honra ao mérito, foi um dos melhores no comportamento. (Renata, 

comunicação pessoal) 
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5.1.2.2 Sentimentos despertados na mãe pela descoberta 

Renata conta que, quando ela teve a confirmação da homossexualidade de seu 

filho, sentiu-se um pouco mal por medo de como ele ia ser aceito, não por ela, mas por 

medo de como ele ia ser aceito pela família, porque a família de seu marido, a seu ver, é 

muito fechada, bem como a de seu próprio pai. Ela contou que pensou que eles não 

iriam aceitar seu filho.  

Eu não tenho nada contra, meu marido também não tinha. Mas na família, pra 

interagir, pra integrar outra pessoa na família dessa forma, eles não aceitariam. 

Então, o meu maior medo é esse: desde quando ele me contou, eu levei um 

choque, eu pensei na discriminação dentro da família e fora. Isso foi meu medo. 

Eu já sabia, mãe sabe. Mãe, às vezes finge que não sabe, mas a gente conhece 

muito mais o filho do que qualquer outra pessoa, até mais que ele mesmo, 

porque a gente, pela maturidade você vai analisando, né, você vai enxergando 

coisas que, até ele mesmo, nem ele conseguia detectar ainda, mas eu já ia vendo 

aquilo. (Renata, comunicação pessoal)   

Para Modesto (2010) e Ferreira (2012), por exemplo, tal "choque" comumente 

sentido por mães de filhos(as) LGBTQIA+, e que é, neste caso, relatado por Renata, 

seria resultante do próprio entrechoque valorativo sentido pelas mães, entre "os valores 

e paixões negativos (para os homossexuais [e LGBTQIA+, no geral]) e positivos (para o 

filho), que antes da descoberta caminhavam paralelos, depois da descoberta de que o 

filho é um homossexual [LGBTQIA+] entram em choque" (p. 135), fazendo com que 

um problema valorativo e passional irrompa nas vidas destas mães a partir da 

descoberta da homossexualidade de seu/sua filho(a). Palma e Levandowski (2008), 

Hauer e Guimarães (2015), Brandão (2016), Velho (2016), Marcelino Nascimento 
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(2018), Marcelino Nascimento e Scorsolini-Comin (2018) e Souza e Veiga (2018), por 

exemplo, são categóricos em afirmar ser quase inevitável o choque e a surpresa sentidos 

por pais e mães diante da descoberta da homossexualidade de seu/sua filho(a), uma vez 

que todos estão envoltos socialmente pela aparente "certeza" e "naturalidade" da 

heteronormatividade e do binarismo de gênero vigentes, o que faz com que pais e mães 

sequer cogitem a possibilidade de ter um(a) filho(a) não heterossexual.   

Quanto ao tipo de descoberta da homossexualidade de seu filho, é possível ver 

que esta mãe acredita ter "detectado" coisas, ao longo dos anos, como o fato de ele 

preferir brincar de boneca e não gostar de brincar com carrinho, que seriam 

supostamente "indícios" de que seu filho era gay, o que permite afirmar que ela 

vivenciou uma descoberta atenuada em relação a esse aspecto da vida de seu filho, por 

ter sido uma descoberta mais durativa no tempo e menos intensa, como já discutido 

anteriormente. Como em um exemplo trazido por Modesto (2010), e que se aplica ao 

caso da entrevistada, "conscientemente, essa mãe não sabia, foi surpreendida . . . . Mas, 

comparando discursos, percebe-se que inconscientemente ela esteve se preparando para 

o acontecimento, houve uma expectativa: a temporalidade se estendeu e a tensão da 

descoberta foi atenuada" (Modesto, 2010, p. 139). Ademais, o fato de o filho ser muito 

sensível, afetuoso, gostar de brincar com meninas, preferir a companhia de mulheres, 

não preferir brincadeiras tidas socialmente como brincadeiras de menino são todos 

indícios acionados pelas mães para justificarem sua preparação, durante os anos, para 

saber da homossexualidade/lesbianidade, por exemplo, de seus/suas filhos(as), como 

apontado por Modesto (2010), por serem expressão de um comportamento associado 

culturalmente ao feminino e tipificado como tal, o que revela uma estereotipia de gênero 

e, por sua vez, uma caracterização bastante limitada do que é ser gay ou lésbica por 
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exemplo, como apontado, a título ilustrativo, por Silva Filho e Rodrigues (2012), por 

Hauer e Guimarães (2015) e por Marcelino Nascimento (2018), como já discutido 

anteriormente.  

Ademais, Renata conta que a maior dificuldade que teve diante dessa situação 

foi a de contar para seu marido e pai de seu filho que este era gay, dificuldade esta que 

foi superada, uma vez que ele foi informado da homossexualidade de seu filho pelo 

próprio e também por ela.  

 

5.1.2.3 Estratégia de comunicação adotada pela mãe 

Renata fornece sua visão a respeito da família de seu marido bem como da sua 

própria, e, na esteira disso, acaba por evidenciar o tipo de estratégia de comunicação por 

ela assumido, qual seja, a comunicação seletiva: 

A família do meu marido é uma família muito tradicional. Até, assim, ninguém 

sabe. Eu acho que o pessoal desconfia, mas ninguém tem certeza, né, da 

homossexualidade do X. . . . Então eu não tinha a quem recorrer porque a minha 

família eu te falei como que é. A família do pai também é totalmente fechada. As 

minhas irmãs sabem. Elas dão todo apoio. As tias dão todo apoio. Mas o meu pai 

mesmo, que eu tenho um respeito enorme, eu não tive apoio nesse sentido. 

Entrevistadora: Você mencionou seu pai. Ele sabe? 

Eu não sei se sabe, eu não tenho certeza; se sabe, eu não tenho certeza. Nem 

meu pai nem a família do pai dele eu já contei. (Renata, comunicação pessoal) 

Ainda a respeito do tipo de estratégia de comunicação por ela assumido, Renata 

disse que já comentou com pessoas que não integram sua família nuclear e extensa 

sobre a homossexualidade de seu filho. Ela disse que já comentou sobre isso com uma 
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conhecida sua (que é mãe de uma filha lésbica), com suas próprias irmãs, com seu 

psicólogo, com alguns amigos seus que são homossexuais e também com uma amiga 

sua que é mãe de dois filhos gays. Entretanto, ela afirma que com outras pessoas não se 

sente à vontade para conversar sobre esse assunto. 

Já [comentei], inclusive, assim, a [nome de uma conhecida da entrevistada e da 

entrevistadora que tem uma filha lésbica], eu comentei com ela. Ela me falou 

que tava super feliz e que queria que a filha dela fosse muito feliz, e eu disse que 

eu também tava e queria que o meu filho fosse muito feliz. Mas só assim. E com 

as minhas irmãs. Com o resto do pessoal não, eu não sinto essa liber... É uma 

coisa dele, não cabe a mim falar. Eu comentei com meu psicólogo, e com alguns 

amigos que chegam, que são homossexuais, que já sabem que ele é, e que, às 

vezes, comentam comigo e eu retorno [dizendo que o X é homossexual]. Mas, 

assim, não... 

Entrevistadora: E por que você decidiu contar pra essas pessoas?  

Ah, porque surgiu o assunto, porque, eu não sei... porque eu me senti confortável 

de falar, porque eu senti que era uma coisa super natural pra mim, apesar que eu 

acho que não cabia a mim, cabia a ele, porque ele é uma pessoa super discreta, 

sabe? Por isso, porque, se não fosse isso, eu acho que não teria nenhum 

problema falar: "meu filho tá namorando com fulano". Pra mim é assim, é 

natural. Eu não tenho assim dificuldade de falar. Eu não tenho bloqueio nenhum, 

sabe? Eu falei naturalmente, porque a gente tinha entrado no assunto e eu 

naturalmente soltei, sem querer. Não foi pra desabafar, não foi por nada não. Foi 

naturalmente mesmo. Com as minhas irmãs eu comentei porque eu tava mesmo, 

na época, com aquela dificuldade, eu tava sozinha, sem apoio. Aí eu comentei e 



110 
 

uma falou: "eu já sabia, eu já desconfiava". A outra: "ah, meu Deus, tadinho! 

Ficar com isso pra ele!". Com elas foi por isso. Com as outras [pessoas com] 

que[m] eu comentei foi porque surgiu o assunto, eu acho que é natural comentar, 

não vi problema nenhum. No caso, tem outra amiga minha que tem dois filhos 

homens e os dois são homossexuais e eu vejo que ela se sente muito 

desconfortável de falar. Ela fala, às vezes, ela quer colocar pra fora, mas você 

percebe que tem um certo bloqueio. Aí eu falei pra tentar dar um alívio pra ela, 

pra tentar confortar ela, foi mais nesse sentido. Pra tentar confortar ela, né, que 

tipo, não tem nada a ver. (Renata, comunicação pessoal) 

Além destas respostas, quando perguntada se ela já quis esconder ou já escondeu 

a homossexualidade de seu filho de outras pessoas, Renata respondeu que evita 

comentar sobre o assunto, inclusive com sua própria família. Eis o que ela relata: 

Eu evitei de comentar, inclusive com família. Todo mundo fala: "o X [nome do 

filho da entrevistada] não arrumou uma namoradinha não?" Todo mundo fala. 

Eu falo: "não tem ou não quer, ou tá estudando". Eu nunca falei que é porque ele 

é homossexual, entendeu? Porque eu acho que cabe a ele, ainda mais que é 

família e ele tem esse certo, esse medo de se abrir. Então não cabe a mim. Então, 

assim, a avó cobra, o avô... até que não, os avós paternos. Mais a avó [paterna]. 

"Mas o X não tem uma namorada?" Esses dias ele trouxe uma amiga e ela é 

homossexual também. E os dois são uma gracinha juntos, eles têm uma amizade 

tão bonita que os dois parecem casalzinho de namorados, mas nada a ver. Eles 

postam foto beijando. Aí eu falei com eles: "gente, vocês têm que parar com 

isso, porque eu que passo aperto depois. Porque eu acho que a situação fica feia 

pra mim depois, porque eu fico sem saber o que eu falo (risos). Ela [a amiga 
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lésbica de seu filho] me falou assim depois: "Renata, a vó [do X] me tratou 

super bem". Mas eu falei: "é, mas depois sou eu que passo aperto pra explicar, 

porque eu fico sem saber o que eu falo, né (risos). Mas assim, é só nisso mesmo. 

(Renata, comunicação pessoal) 

Neste relato de Renata sobre a evitação de comentar sobre a homossexualidade 

de seu filho com as outras pessoas, inclusive de sua própria família, é possível perceber 

como o processo de "revelação" da orientação homossexual ou de "saída do armário" é 

um processo complexo, que envolve não somente as pessoas que são LGBTQIA+, mas 

também outras pessoas, como, no caso presente, os membros da família (Sedgwick, 

2007). Todas essas pessoas acabam enredadas em uma série de evitações, de 

comedimentos, de negociações, de acordos tácitos entre o dito e o não dito, entre, por 

exemplo, o que uma pessoa não fala e o que outra pessoa não pergunta. 

Posicionamentos esses dos sujeitos nos espaços de sociabilidade que acabam 

"possibilitando que a sexualidade seja revelada em determinados contextos ou edificar 

novos armários e potencializar o sofrimento para o sujeito que se revela" (Braga et al., 

2018, p. 1300).   

Além disso, é possível ver, por meio do mesmo relato, que inúmeras perguntas 

começam a ser formuladas pelas outras pessoas, em especial, pela avó paterna de seu 

filho e começam a ser dirigidas à Renata, na tentativa de sondá-la se seu filho não teria 

arrumado, enfim, uma namorada. De acordo com Soliva e Silva Junior (2014), essas 

inúmeras perguntas passam a ser direcionadas às próprias pessoas LGBTQIA+ e aos 

seus familiares  

em forma de queixas, que começam a ser formuladas diante da certeza de que 

algo está "errado". A percepção de que alguma coisa está faltando é a principal 
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marca dessas interpelações. Perguntas como: Cadê a namorada? Quando você 

vai namorar? Quando você vai me dar netos? Estas são algumas das queixas que 

emergem perante o fato incontornável de que o roteiro de vida desse jovem não 

corresponde àquele de um jovem heterossexual. Estas perguntas tornam-se tão 

mais coercitivas quanto mais os jovens se esquivam da trajetória que lhe é 

imposta. (p. 134) 

Quando perguntada se, em algum momento da vida deles, ela já havia pedido a 

seu filho para que ele não contasse, para as outras pessoas, sobre a homossexualidade 

dele ou se, ao contrário, se ele já teria lhe pedido para que ela não contasse, ela 

respondeu que "já, eu não, ele já me pediu pra não falar pra família, mas eu não, eu 

nunca falei nada pra ele não" (Renata, comunicação pessoal). Quanto a isso, embora o 

filho de Renata não tenha sido escutado a esse respeito (apenas Renata), foi possível 

compreender, por meio do relato dela, que, no seu ponto vista, o que orienta a estratégia 

de comunicação seletiva por ela adotada a respeito da homossexualidade de seu filho é o 

pedido que ele próprio lhe fez para que ela não compartilhasse com outras pessoas sobre 

esse aspecto de sua vida. No entanto, cabe aqui problematizar: em que medida seu filho 

faz esse pedido por talvez acreditar que Renata também tenha dificuldade de lidar de 

forma irrestritamente confortável com sua homossexualidade e com a informação que 

será transmitida às outras pessoas a respeito desse aspecto de sua vida? Fazendo um 

exercício de reflexão a respeito da cena acima descrita, que envolve a avó paterna do 

filho de Renata: parece que Renata não fala para não expor o seu filho, mas também 

parece que ela não fala para não se expor. Pode-se concluir a respeito disso que o não 

falar da homossexualidade do filho, como no Tiro de Guerra, por exemplo, como foi 

visto, acaba aumentando a negação e a invisibilidade da homossexualidade de seu filho, 



113 
 

e com pessoas da família assevera cobranças desse tipo. Por fim o que se quer evitar 

(que é comunicar o fato de seu filho ser gay) só aumenta o que não se quer (as 

cobranças a respeito do exercício de uma suposta heterossexualidade por parte dele). 

 

5.1.2.4 Razões para a adoção da estratégia de comunicação  

Além de identificar que a mãe em questão aciona um tipo de estratégia de 

comunicação seletiva a respeito da informação referente à homossexualidade de seu 

filho, é possível identificar que a justificativa, por diversas vezes, mobilizada por ela, 

quando perguntada sobre o motivo que a leva a comentar sobre o assunto de forma 

seletiva, é a de que não sente liberdade para comentar irrestritamente com as pessoas, 

que é uma coisa que diria respeito a seu filho, e que, sendo algo relativo à vida dele e, 

especialmente, sendo seu filho uma pessoa muito discreta, não caberia a ela falar sobre 

isso.  

Todavia, Renata faz uma reflexão bastante interessante sobre a principal razão 

que poderia levar seu próprio filho a adotar um tipo de estratégia de comunicação 

seletiva sobre sua homossexualidade quando perguntada sobre qual seria a importância 

que, para ela, a forma como a família lida com a homossexualidade teria para ele. Ao 

responder a essa pergunta, Renata lança luz sobre o medo que pessoas LGBTQIA+ e 

pessoas próximas a elas, conhecedoras dessa condição, sentiriam em relação às outras e 

em relação ao preconceito: 

Nossa, eu acho super importante [a família], porque, às vezes, assim, o medo 

maior, né, nessa sociedade que ainda tem preconceito e a pessoa mesmo, ele [seu 

filho], eu tenho certeza que ele notou isso desse preconceito. Então, o medo de 
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contar é o resultado dele ter notado que existia preconceito, talvez até dentro da 

família mesmo, não sei. (Renata, comunicação pessoal) 

Por meio desta fala, é possível apreender que Renata acredita que o medo que 

seu filho tem de contar sobre sua homossexualidade pode ser uma consequência direta 

do fato de ele ter reconhecido a existência de preconceito contra LGBTQIA+. Neste 

momento, seria interessante pensar se também Renata não teria medo de contar sobre a 

homossexualidade de seu filho para as outras pessoas, inclusive de sua própria família, 

por ela também ter notado, assim como seu filho, que existia e existe preconceito contra 

homossexuais, por exemplo, bem como seria interessante pensar se ela também não 

teria medo de também sofrer preconceito, por ser mãe de uma pessoa gay, o que ela 

também percebeu que acontece. 

Renata, quando foi perguntada sobre "em sua opinião, quais são as preocupações 

mais frequentes dos pais e [mães] com filhos homossexuais?" (Henríquez & Rovira, 

2012, p. 304, tradução livre)34, respondeu que  

Sinceramente falando, a questão do próprio preconceito, a questão de se cuidar 

mesmo com relação... Sabe, eu acho que é meio que bagunçado, eu vejo muita 

coisa errada no meio. Já leva a coisa meio que na bagunça, sabe? Eu falo pra ele 

ter muito cuidado. A questão de doenças também que eu acho que é mais fácil 

porque... principalmente entre homens, né, porque tem essa questão da doença. 

É mais é isso, sabe? (Renata, comunicação pessoal) 

Mais uma vez a associação entre homossexualidade e "bagunça", a coisas 

erradas e, especialmente, à questão das infecções sexualmente transmissíveis (IST), 

como é possível supor, aparece no relato de mães, como é o caso de Renata, revelando o 

                                                             
34 No original: "¿Cuáles cree que son las preocupaciones más frecuentes de los padres con hijos 

homosexuales?". 
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preconceito desta mãe e de outras, como já tratado anteriormente durante a análise da 

entrevista da Laura35. 

Já ao responder se já teria passado ou se passa por alguma dificuldade no seu 

convívio com as outras pessoas por ser mãe de um filho gay, a entrevistada disse: 

Eu acho ruim certos comentários. Às vezes eu fico: "gente, mas que cabecinha". 

. . . Acaba que sai uma piadinha aqui, outra piadinha ali, dentro da família 

mesmo. Às vezes, tem gente muito maldosa, tem gente que percebe, sabe, e faz 

intencionalmente. Então, esse tipo de coisa me incomoda muito. Agora o resto 

não. Principalmente quando eu vejo que ele tá presente e eu vejo que ele não tem 

reação nenhuma, que ele não pode ter, e eu também não posso ter, se não eu 

posso acabar entregando o que ele não quer que eu entregue. Eu fico muito 

brava. Eu já senti desconforto nessas situações assim. (Renata, comunicação 

pessoal) 

É possível ver que ambos, mãe e filho, não se sentem à vontade, ou pior, sequer 

hipotetizam o esboço de qualquer reação que seja contrária a comentários lgbtfóbicos 

por eles presenciados, pois, a seu ver, caso venham a fazê-lo, poderão acabar se 

"entregando" como, respectivamente, mãe de um filho gay e, no caso do filho, como 

gay. A ocultação da orientação afetivo-sexual não heterossexual, isto é, quando a pessoa 

"esconde sua identidade LGB de si e/ou de outros" (Meyer, 2003 como citado em 

Paveltchuk, 2018, p. 17) foi identificada como um dos estressores específicos adicionais 

aos estressores cotidianos de minorias sexuais. Nesse sentido, a referida teoria do 

Estresse de Minorias compreende que a ocultação desse aspecto também pode funcionar 

como uma fonte de eventos estressores para pessoas LGBTQIA+, como o 

                                                             
35 Para retornar a esta discussão, ver seção 5.1.1.4 Razões para a adoção da estratégia de comunicação, 

da entrevista de Laura, em especial, página 92 e 93. 
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desenvolvimento de psicopatologias, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade 

social, como aponta Paveltchuk (2018). "Isto acontece pois, além de não poder se 

expressar livremente, a pessoa LGB que oculta sua orientação sexual se mantém em um 

constante estado de atenção autofocada a fim de manter uma postura que não revele sua 

verdadeira orientação sexual" (Levounis, Drescher & Barber, 2014 como citado em 

Paveltchuk, 2018, p. 20).  

Assim, pela fala de Renata, é possível depreender que esse constante estado de 

vigília em relação à ocultação da orientação não heterossexual encontrado nos estudos 

sobre Estresse de Minorias também pode ser percebido em seu relato, e que esta 

ocultação não é acionada apenas pelas próprias pessoas LGBTQIA+, mas também o é 

por outras pessoas, como por suas mães, como é o caso de Renata. Assim, é possível ver 

que não só seu filho "não pode" expressar livremente algum tipo de reação que seja 

indicativa de que ele é uma pessoa gay, mas, também, sua mãe "não pode" fazê-lo. É 

possível ver, também, que ambos precisam, segundo Renata, manter esse "constante 

estado de atenção autofocada" de que falam os autores acima, citados por Paveltchuk 

(2018), a fim de não acabarem por "entregar" a "verdadeira" orientação afetivo-sexual. 

Quanto a esses estressores específicos, cabe assinalar, como adverte Paveltchuk 

(2018), que, por exemplo, "revelar" a orientação não heterossexual nem sempre será 

sinônino de se ver livre de estresse. Isso porque o indivíduo que "revela" sua orientação 

não heterossexual, por exemplo, está mais exposto a outro componente estressor, qual 

seja, o de sofrer experiências de vitimização, como afirma outros autores, a saber, Dunn 

et al., citados por Paveltchuk (2018). Assim, o que a autora conclui a esse respeito é que 

"Neste sentido, ao se desassociar de um estressor, é possível acabar tendo mais contato 
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com outro, a depender do contexto no qual a pessoa esteja inserida" (Pachankis et al., 

2015 como citado em Paveltchuk, 2018, p. 20). 

 

5.1.3 Luciana 

Luciana tem 40 anos. Autodeclarou-se branca. Tem ensino superior completo 

com especialização. Foi criada e frequenta até hoje a religião católica. Sua renda 

individual mensal é mais de dois até quatro salários mínimos. A renda mensal de sua 

família é de mais de dois até quatro salários mínimos. Luciana divorciou-se do pai de 

seu filho e encontra-se casada ou em união estável com outro companheiro. Cresceu em 

cidade interiorana. Tem apenas um filho, que tem 20 anos e é gay. Ele também é 

estudante universitário. Recebeu a informação sobre a homossexualidade de seu filho há 

quatro anos. Mora com sua mãe, seu filho e, até há pouco tempo, morava também com 

um tio. A pesquisadora fez contato diretamente com Luciana, pois já a conhecia e sabia 

que seu filho havia lhe comunicado sua homossexualidade. 

 

5.1.3.1 Recebimento da informação pela mãe 

Perguntada sobre como a informação de que seu filho é gay chegou a ela, 

Luciana contou que, em janeiro de 2016, seu filho lhe enviou uma mensagem pelo 

celular. Ela relatou que, até aquele momento, nunca havia cogitado a hipótese de seu 

filho ser gay, mas que, no momento mesmo em que recebeu a mensagem do filho, 

pensou que talvez fosse isso que ele queria lhe dizer. 

Foi janeiro de 2016, numa sexta-feira. Ele mandou mensagem no meu celular . . 

. . Aí ele mandou uma mensagem assim: "mãe, eu preciso conversar com você 

uma coisa hoje à noite". E eu: "não, então fala". Ele: "não, é melhor em casa e 
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hoje à noite". Quando ele falou isso, antes, eu nunca desconfiei de nada. Só que 

quando ele falou isso eu pensei assim: quem sabe é isso que ele vai falar? E já 

cheguei meio preparada, mesmo sem ter desconfiado antes. Até aquela sexta-

feira eu nunca imaginei que ele pudesse ser homossexual, mas, no dia que ele 

me mandou a mensagem, eu pensei: "quem sabe é isso que ele vai falar". . . . Aí 

eu cheguei . . . , nisso minha mãe ainda tava aqui. Aí ela saiu pra trabalhar, aí ele 

me chamou no quarto, me contou, chorou, perguntou se eu continuava amando 

ele. . . . Aí, na hora que ele foi me contando, eu ainda falei pra ele assim: "então 

era isso que você tinha pra me falar?" Aí me abraçou e falou que me amava. Me 

falou: "mãe, eu achei que você fosse ter uma reação diferente. Você é uma mãe 

maravilhosa". (Luciana, comunicação pessoal) 

Em casos como esse, em que a mãe se sente muito surpreendida com a 

comunicação do filho sobre sua não heterossexualidade, em que a mãe relata nunca 

haver percebido, anteriormente à "revelação", a homossexualidade de seu/sua filho(a), 

trata-se de uma descoberta do tipo pontualizada, como classifica Modesto (2010). De 

acordo com esta autora, descobertas desse tipo seriam caracterizadas por um grau de 

intensidade elevado e por uma curta extensão. Segundo ela, "na forma pontual da 

descoberta, o acontecimento surpreende, sem preparação, a expectativa é nula, a tensão 

é máxima e é o que acontece com mais frequência com as mães" (Modesto, 2010, p. 

139-140).  

 

5.1.3.2 Sentimentos despertados na mãe pela descoberta  

Luciana contou, na sequência, que ficou triste ao ficar sabendo da 

homossexualidade de seu filho, não pelo fato de ele ter uma orientação afetivo-sexual 



119 
 

não heterossexual, mas por temer que ele passasse a sofrer julgamentos, preconceitos, 

perseguições e maus-tratos e se tornasse infeliz, como desdobramento disso. Para 

Santos Júnior (2020), "O preconceito, como nos lembra Prado e Machado (2012), é uma 

prática psicossociológica, que deve ser compreendido em seus aspectos individuais, mas 

dentro de uma lógica de práticas sociais que inferiorizam e subalternizam grupos sociais 

em momentos históricos distintos" (Santos Júnior, 2020, p. 70-71). Nesse sentido, 

Santos Júnior (2020) ressalta as raízes sociais que nutrem o preconceito, muito embora 

não negligencie que ele também deva ser analisado levando-se em conta as necessidades 

psíquicas do preconceituoso.  

Ademais, para legitimar suas ações, o preconceituoso, segundo Crochík (2011), 

mobilizaria todo um arsenal argumentativo. Tal arsenal naturalizaria condições, na 

verdade, históricas, buscando torná-las aparentemente naturais, inatas. Ou, melhor 

dizendo, para justificar seu preconceito, o preconceituoso passaria a interpretar 

situações históricas como se, em verdade, fossem elas naturais, simples fato da natureza. 

Além disso, Crochík (2011) aponta para o fato de que o preconceito tem recentemente 

assumido roupagens mais sutis, mais veladas, abdicando, de forma ardil, de uma 

roupagem mais explícita, tudo isso para melhor se adequar aos novos tempos de 

propagado rechaço ao preconceito. 

 

5.1.3.3 Estratégia de comunicação adotada pela mãe 

Luciana, mais adiante, contou que foi a primeira pessoa para quem seu filho 

contou sobre a sua homossexualidade e que ele pediu que ela mantivesse segredo sobre 

isso. Após dois meses, seu filho decidiu contar para o pai que era gay e pediu a ele que 

contasse para seus avôs paternos. Passados alguns meses, seu filho lhe pediu para que 
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ela mesma contasse para sua mãe, isto é, para a avó materna dele e também para duas de 

suas primas, que são irmãs, sendo, uma destas, lésbica. E Luciana continuou a contar o 

que o filho lhe disse na sequência desse pedido:  

"mas não precisa contar pro resto da família não". Ele não pediu segredo: tanto 

que os amigos sabem, os avôs sabem. Só que ele falou assim: "conta pra [nome 

da prima que é lésbica] e pra [irmã dessa prima]. Agora, o resto, a gente não 

precisa contar não". Aí foi decisão dele, aí por isso eu não contei. Eu respeitei. 

(Luciana, comunicação pessoal) 

A entrevistada disse não saber qual motivo levou o filho a não desejar comunicar 

amplamente sobre sua homossexualidade e que teria que ver com ele o que o leva a 

adotar tal postura, ainda hoje. No entanto, cogita a possibilidade de que talvez o filho 

assuma uma comunicação seletiva dessa informação por achar, em alguma medida, que 

ele possa não ser aceito: 

Não sei, eu tinha que perguntar, né? Porque na época, conta pro fulano, pro 

ciclano, mas pro resto, por enquanto não precisa. Depois disso ele não falou 

mais em revelar, mas aonde eu acho que não é que ele não considera os outros, é 

porque ele considera muito esses que ele já contou. De repente, na cabeça dele, 

ele pode achar que ele não vai ser aceito, não sei. (Luciana, comunicação 

pessoal) 

Mais para frente, quando perguntada se ela já havia comentado com outras 

pessoas sobre a homossexualidade de seu filho e, se sim, com quem, Luciana respondeu 

que, fora sua mãe (para quem seu filho pediu que ela contasse sobre a 

homossexualidade dele), ela nunca compartilhou essa informação com pessoas de fora 

(nem com outras pessoas da sua família, nem com pessoas que integram seu ambiente 
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profissional, nem com suas amizades e nem mesmo com as pessoas de seu ambiente 

religioso). Ela mencionou que apenas seu companheiro sabe. Para ela, "se eu falo pra 

alguém do trabalho, é como se eu estivesse traindo ele, não sei. O fato dele querer que 

fale ou não... eu nunca falei isso com ele [com seu filho]" (Luciana, comunicação 

pessoal). 

É possível constatar, a partir disso, que Luciana comunica seletivamente a 

informação que seu filho é gay e que ela alega adotar esse tipo de estratégia de 

comunicação a pedido de seu filho. O mesmo tipo de comunicação foi encontrado por 

Ferreira (2012), a partir de entrevistas por ela realizadas com cinco mães e um pai de 

filhos gays e uma filha lésbica. A autora verificou que uma das estratégias mais 

utilizadas por esses pais e mães é falar com alguém próximo, destacadamente, 

familiares, como o cônjuge, uma irmã etc. Também é possível verificar, como afirmado 

por Ferreira (2012), que poucos pais e mães optam por falar sobre o assunto com 

seus/suas amigos(as), pois acreditam que não devem ser eles(as) as pessoas a 

comunicarem esse fato às outras, mas sim seus/suas próprios(as) filhos(as). 

Quando perguntada se ela se sentiu/sente à vontade para apresentar a pessoa com 

quem seu filho esteve/está, para outras pessoas, como namorado dele, ela apresentou a 

seguinte resposta: 

Então, eu não vivi isso. Igual, um [garoto] ele foi numa festinha, sei lá, de 

calouros: só ficou naquela noite, beleza. O segundo [garoto] também. Aí o 

terceiro é que veio aqui em casa: aí ele apresentou pro tio [que então morava na 

mesma casa]: "tio, ele é meu amigo!". . . . Mas não teve essa situação de 

apresentar, né? Justamente, por ele não ter namorado e pelo restante não saber. 
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Mas, se ele tivesse namorado, e a prima dele chegasse, as pessoas que já sabem, 

né. (Luciana, comunicação pessoal) 

É possível ver, por meio dessa resposta, que o filho de Luciana não esteve nem 

está em um relacionamento afetivo e/ou sexual de forma mais prolongada, o que 

dificultou para a entrevistada afirmar, diante da pergunta, se sente à vontade ou não para 

apresentar essa pessoa como uma pessoa com quem seu filho está se relacionando. No 

entanto, é possível notar que o próprio filho de Luciana apresenta o rapaz que estava 

conhecendo, para seu tio, como seu amigo, tio este, no caso, que não estava informado 

sobre sua homossexualidade. É possível depreender ainda, da resposta de Luciana, que 

ela se sentiria à vontade para apresentar um eventual namorado de seu filho, como 

efetivamente namorado dele, apenas às pessoas que já sabem da homossexualidade de 

seu filho, não fazendo o mesmo em relação às pessoas ainda não informadas sobre esse 

aspecto da vida dele. 

Quando perguntada se ela já quis esconder ou já escondeu a homossexualidade 

de seu filho de outras pessoas, Luciana respondeu afirmativamente dizendo que "Não 

por preconceito, ou que eu tenha vergonha, mas porque eu respeito a vontade dele. 

Agora se ele disser 'ah, não, mãe! Não tem problema não! Todo mundo pode saber!', aí 

eu não vejo problema em falar, não" (Luciana, comunicação pessoal). 

A partir do que foi discutido aqui, é possível afirmar que o modo como esta mãe 

e seu filho administram a informação é da ordem da "seletividade". Também desta 

ordem são os modos como Laura e Renata administram a informação sobre a 

homossexualidade de seus filhos, como já visto. 

 

 



123 
 

5.1.3.4 Razões para a adoção da estratégia de comunicação 

Como foi visto acima, Luciana relatou que não contou para as demais pessoas 

integrantes de sua família sobre a homossexualidade de seu filho, pelo fato deste ter lhe 

dito, expressamente, que não seria necessário contar. Luciana também contou que não 

sabe se esse pedido do filho pode ter se dado pelo fato dele não se sentir completamente 

à vontade para falar com todos da família sobre a sua homossexualidade ou por ser uma 

pessoa mais introvertida, mais quieta, que se limitou a contar apenas para as pessoas 

que são mais próximas dele.  

Então, eu penso assim: pra eu chegar e contar pra outras pessoas . . . , ele tem 

que aceitar, né? E eu nunca perguntei: "e aí, X [nome do filho de Luciana], eu 

posso contar pro resto da família?" O tio dele [que morava com eles] não sabia. 

Respeitei, e aí eu não sei se eu deveria perguntar pra ele se ele se sente à vontade 

pra falar com todos da família. Eu não sei também porque o jeitinho dele é mais, 

assim, introvertido, mais quietinho... Aí ele tem mais contato com quem, fora, 

claro, eu, minha mãe, aqui, com as primas, . . . são mais próximos dele. Então 

não sei se foi por isso que ele não quis contar. (Luciana, comunicação pessoal) 

Cabe ressaltar que estudos revisados por Paveltchuk (2018) relataram uma 

associação entre altos níveis de Estresse de Minorias em pessoas LGB (sigla adotada 

pela autora) com "menores índices de extroversão, sociabilidade, abertura e 

conscienciosidade quando comparados a pessoas LGB com menores índices de EM 

[Estresse de Minorias]" (Livingston et al., 2015 como citado em Paveltchuk, 2018, p. 

23). Dificuldades de se relacionar socialmente também foram identificadas como 

algumas das desvantagens experimentadas por homossexuais que não contam com a 

presença de apoio social familiar, no estudo de Campos e Guerra (2016). A falta de 
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apoio, de acordo com as duas autoras mencionadas, faria com que homossexuais se 

tornassem pessoas mais retraídas e fechadas socialmente, por temerem serem vítimas de 

rejeição social e de preconceito. Em um dos relatos trazidos pelas duas autoras em 

questão, uma pessoa gay afirma:  

"Por conta de tudo que eu já vivi, em relação tanto à minha sexualidade quanto 

a esconder essa sexualidade, eu sempre sofri um preconceito, uma exclusão. 

Então isso refletiu pra que eu fosse uma pessoa muito tímida. . . . Se eu tivesse o 

apoio da minha família desde o início, talvez esses transtornos sociais fossem 

muito menores" (S7, M, 24a)". (Campos & Guerra, 2016, p. 49, grifos das 

autoras)  

Assim, o que seria recomendável deixar registrado, a partir das considerações 

anteriormente feitas aqui, é o questionamento se esse fator de introversão mencionado 

por Luciana pode estar associado a possíveis altos níveis de Estresse de Minorias 

sentidos por seu filho. Ademais, é interessante notar que esse mesmo aspecto de 

introversão aparece e é destacado por duas outras entrevistadas, a saber, Laura e Renata, 

ambas adotantes de uma estratégia de comunicação seletiva a respeito da 

homossexualidade dos filhos.  

A primeira, quando estimulada a contar um pouco sobre seu filho que é gay, 

disse, dentre outras coisas, que ele  

É muito quieto, sempre foi muito na dele, nunca foi de comentar muita coisa.  

[...] Eu acho que pro X foi muito bom ele dividir com a família [sua orientação 

não heterossexual]. E até hoje ele ainda é bastante reservado.  
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[...] Pra mim, lá em casa, até hoje, eu tenho um companheiro e ele respeita muito 

o X, sempre respeitou a opção do X. Ninguém nunca fez brincadeira sem graça. 

Ele, mais uma vez, é muito reservado.  

[...] Porque, eu percebo isso no X, por ele ser tão reservado. Eu acho que um 

pouquinho, lógico, ele trabalha bem com isso e tudo, mas essa coisa que ele põe 

aqui, ele põe uma certa barreira aqui: "Ó, não faz gracinha aqui comigo, não 

mexe não que eu vou ficar magoado". (Laura, comunicação pessoal) 

Já a segunda entrevistada, Renata, quando perguntada sobre como ela acha que 

seu filho lida com a própria homossexualidade, deu a seguinte resposta:  

É, eu acho que ele ainda tem um pouquinho essa rejeição. Eu acho que isso 

atrapalha muito pra ele e acaba a família sofrendo com isso também porque 

sempre ele fica triste, quieto, calado. Apesar que ele tem um jeito todo quietinho 

mesmo. Mas eu vejo que tem alguma coisa que ainda incomoda, né? Eu falo: 

"gente, é problema com a homossexualidade dele mesmo porque não tem 

cabimento!" E eu vejo que quando ele tá no meio da turma dele, quando ele tá 

no meio dos colegas, ele fica mais solto. Então por isso que eu cheguei à 

conclusão que o problema ainda é dentro da família, questão dele pensar assim 

no avô... Ele tinha muito medo do pai, assim, mesmo o pai sabendo, ele ainda 

tinha aquele receio que o pai percebesse alguma coisa. Depois que o pai dele 

faleceu, eu notei que o X até desenvolveu um pouco mais, porque o pai era um 

pouco do bloqueio pra ele. Eu acho que é isso, que a questão da família ainda é 

um pontinho negativo que ainda atrapalha muito ele. Porque quando ele tá no 

meio da turma dele ele é super solto, cabeça aberta, tranquilo. Ele lida super 
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bem. Eu acho que tem esse pedacinho pra resolver, que ele tem que resolver pra 

ser feliz mesmo. (Renata, comunicação pessoal)  

É preciso ponderar a esse respeito que a "timidez" dos filhos de Laura e de 

Renata está mais para uma performance adotada por eles do que para um traço de 

personalidade, pois ela está intimamente relacionada às possibilidades que seus filhos 

percebem e que o ambiente no qual eles se inserem lhes oferece para se expressar 

livremente. Ou seja, a "timidez" dos filhos de Laura e de Renata está associada aos 

diferentes espaços e relações que eles vivenciam e que lhes oferecem condições diversas 

que permitem a eles se expressarem de forma livre e/ou onde eles se autorizam a agir de 

uma forma ou outra. Por exemplo, é preciso ponderar: diante de quais pessoas e em 

quais ambientes seus filhos se percebem "autorizados" ou não a serem mais expansivos 

ou serem mais introvertidos?  

No caso de Renata, é interessante perceber que, como ela essencializa essa 

"timidez" do filho, concebendo-a, pois, como um traço de personalidade, ela acaba 

tornando tal aspecto algo imutável. Ademais, quando ela afirma que "ele tem que 

resolver [isso] pra ser feliz mesmo" (Renata, comunicação pessoal), é como se Renata 

estivesse apontando que é ele quem tem que rever tal postura. Quando ela faz isso, ela 

desloca a revisão a ser feita do ambiente de preconceito para o indíviduo. Ou seja, 

Renata acaba individualizando e culpabilizando seu filho. Ao contrário, ela poderia ter 

se prontificado a ajudar a modificar seu entorno social e as pessoas que o frequentam 

para que seu filho se sentisse mais livre para ser mais expansivo ali, com essas pessoas, 

e não apenas com seus amigos. 

Já quando Luciana foi perguntada sobre se ela gostaria que as pessoas que ainda 

não sabem sobre a homossexualidade de seu filho continuassem a não saber sobre esse 
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fato, ela disse que preferiria que as pessoas ficassem sabendo, bem como que acredita 

que sua mãe também se sentiria mais confortável se todos já soubessem, pois alguns 

desconfortos poderiam ser evitados, como o fato de ela e sua mãe terem que se 

preocupar em tecerem explicações ao fato do filho de Luciana, por exemplo, passar 

esmalte. Ela acredita que se todos já soubessem, nem ela nem a mãe precisariam passar 

por esse tipo de desconforto associados aos olhares especulativos e falas indagativas de 

outras pessoas. 

Neste sentido, o fato de Luciana preferir que as demais pessoas saibam da 

homossexualidade de seu filho, embora assuma um tipo de estratégia de comunicação 

seletiva dessa informação, indica que ela sente, atualmente, uma desvantagem para seu 

bem-estar e para suas relações sociais decorrentes da adoção do tipo de estratégia de 

comunicação por ela assumido. Isso se deve, como pode ser visto a seguir, em seu 

relato, ao fato de ela e sua mãe terem que fazer recorrentes cálculos sobre como as 

pessoas interpretarão, por exemplo, o gosto de seu filho por passar esmalte: 

Menina, eu prefiro que as pessoas saibam, eu prefiro. Teve um dia que ele 

mandou mensagem pra mim: "Mãe, eu vi um moço aqui . . . de esmalte. Eu 

achei bonito e eu queria passar esmalte. Aí, o primeiro pensamento que me veio 

foi: "e as outras pessoas que não sabem? O que elas vão achar?". Aí ele me 

falou: "mãe, esmalte a gente passa. Não gostou, tira! Não é uma tatuagem!". Aí 

ele passou esmalte. Aí minha mãe me falou: "Nossa, pede pra ele tirar o esmalte 

que a fulana vai vir aqui em casa". Então, as pessoas que não sabem. Eu vejo 

que ela se sentiria mais confortável se todos já soubessem. 

Igual o dia que ele foi passar esmalte. A minha manicure perguntou pra ele: "uai, 

X [nome do filho de Luciana], de quando que você começou a gostar de 
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esmalte? Aí ele falou: "eu acho bonito". Aí ela falou: "Você é roqueiro?". Aí ela 

começou a fazer umas perguntas assim pra ele. "Não, não. É porque eu gosto 

mesmo". Ele não tinha que falar nada, né, Carol: "é porque eu sou gay, é porque 

eu sou homossexual, por isso que eu gosto de esmalte". É porque gosto. A 

resposta é essa. Não é porque sou homossexual. Tanto é que . . . um menino que 

estudou com ele . . . , só que é um menino que não sabe porque não é um menino 

do círculo de amizades dele hoje, né, ele perguntou assim pra ele: "ó, X, o que 

que é isso aí?". Aí o X falou: "é esmalte!". (risos). Bem assim, né, porque é a 

realidade (risos). Aí falou com ele: "uai, mas que coisa é essa?". Brincou assim, 

né: "que porra é essa?". Aí ele falou: "eu gosto. Faz tempo que eu gosto de 

esmalte". Então não é porque eu sou homossexual que eu gosto de esmalte. É 

porque eu gosto. (Luciana, comunicação pessoal) 

O que é possível pensar a esse respeito é que uma fonte de desconforto para esta 

mãe ter que ficar fazendo recorrentes cálculos desse tipo. 

 

5.2 Estratégias de comunicação aberta 

5.2.1 Lindalva 

Lindalva tem 43 anos. Autodeclarou-se parda. Tem ensino fundamental 

completo. Foi criada na religião católica. Atualmente frequenta a religião 

evangélica/protestante. Sua renda individual mensal é de mais de um até dois salários 

mínimos. A renda mensal da sua família é de mais de um até dois salários mínimos. É 

casada. Cresceu em cidade interiorana. Ela tem dois filhos: uma filha de 27 anos, que é 

heterossexual, e um filho de 23 anos, que é gay e também é estudante universitário. 

Mora com seu marido, que também é pai de seus filhos, e com seu filho, que é gay. 
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Recebeu a informação da homossexualidade do seu filho há mais ou menos sete, oito, 

nove, anos (não soube precisar). A pesquisadora fez contato com o filho de Lindalva, 

que mediou o contato entre entrevistadora e entrevistada. O filho de Lindalva já era 

conhecido da entrevistadora. 

 

5.2.1.1 Recebimento da informação pela mãe 

Lindalva contou que ficou sabendo que o filho era gay quando ele mesmo 

decidiu contá-la, em casa. Isso se deu, ela acredita, pelo fato de, na mesma noite, ela ter 

ido buscá-lo em uma festa e tê-lo visto acompanhado por um amigo dele, de muito 

tempo, que "parecia ser gay". Após ter visto o filho com este amigo, disse a ele: "X 

[nome do filho], esse moço parece ser gay. Se os outros ficar vendo você andando com 

ele - isso é coisa de mãe, né - vai pensar que você é igual ele. Aí ele ficou quieto" 

(Lindalva, comunicação pessoal). O que se seguiu logo após, já em casa, foi uma 

conversa, iniciada por seu filho, em que ele contou a ela e ao seu marido que era gay.  

Quando perguntada sobre como ela havia se sentido ao receber essa informação, 

ela respondeu: "Na hora, eu falei: meu filho! Nossa! Como? Por quê? Não!!! Vamos ver 

isso! É coisa que a gente fica no momento. Aí você já pensa mil e uma coisas, né? Mas 

nunca deixei de amá-lo, mais ou menos, jamais" (Lindalva, comunicação pessoal). 

Como é possível perceber por meio do que Lindalva relata, ela se sentiu muito 

surpreendida com a comunicação do filho sobre sua não heterossexualidade, o que 

caracteriza um tipo de descoberta pontualizada em relação à homossexualidade do filho 

(Modesto, 2010).  
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5.2.1.2 Sentimentos despertados na mãe pela descoberta  

Lindalva prossegue dizendo que levou o filho em um psicólogo, pois estava 

desesperada com o recebimento da notícia e por acreditar que, talvez, ele estivesse 

confuso sobre sua sexualidade. Xavier (2013) constatou que o recurso ao(à) 

psicólogo(a) é frequentemente indicado/feito pelos pais e pelas mães na tentativa de 

auxiliar seus/suas filhos(as) LGBTQIA+, como forma de administrar/compreender a 

gestão da revelação da orientação afetivo-sexual e/ou de "identidade" de gênero no seio 

familiar. Na sequência dessa sua informação, Xavier (2013) traz o relato de um rapaz 

gay sobre o recurso ao psicólogo feito pelos seus pais: "os meus pais, inicialmente, 

queriam levar-me a um psicólogo. É sempre aquela coisa, os pais acham sempre que o 

problema é do filho" (Ivo) (Xavier, 2013, p. 20, grifos do autor). 

Conforme relatam Modesto (2010) e Ferreira (2012), é comum as mães de filhos 

LGBTQIA+ entrarem na fase de negação (como foi o caso de Lindalva), tão logo 

recebam a confirmação de que seus/suas filhos(as) são LGBTQIA+, "preferindo pensar 

que é uma condição passageira, uma fase, e que haverá uma reversão, conforme a 

maioria dos depoimentos" (Modesto, 2010, 139). Como explica Modesto (2010), a mãe, 

nesta fase, já adquiriu a informação de que o filho é LGBTQIA+, no entanto, ela nega 

esse saber, o que permite afirmar, de acordo ainda com a mesma autora, que esse tipo de 

negação é um retrocesso, uma tentativa de voltar a uma nova conjunção com seu "objeto 

valor" - ter um(a) filho(a) ajustado às prescrições, in casu, da heteronorma. A mãe volta 

a confiar no contrato socialmente estabelecido da heteronormatividade e é ele que 

determina o retorno de sua crença na possibilidade ou mesmo na suposta certeza de ter 

um(a) filho(a) heterossexual, por estar impulsionada por uma paixão de confiança. 

"Assim, a 'fase de negação' é o resultado de uma volta à 'espera', na tentativa de resolver 
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a falta. Funciona como uma segunda espera, já que o resultado da primeira não satisfez 

o sujeito" (Modesto, 2010, p. 167). De acordo com Oliveira e Barreto (2019), 

Nomeá-la como uma "fase" parece ser um ato performativo, almejando 

constituí-la enquanto estado transitório – nos termos da formulação clássica de 

Douglas (1977), um trabalho ritual de tentar fixar os poderes da desordem em 

uma zona de passagem, provisória e marginal, de modo a regular sua força e a 

evitar a dissolução de um sistema simbólico. (p. 331) 

De acordo ainda com Modesto (2010), as mães costumam se utilizar de diversos 

recursos para negarem a homossexualidade de seus/suas filhos(as), que seriam 

decorrentes de duas crenças principais: a homossexualidade como uma "fase 

passageira" e como resultado da "falta de limites". No caso de Lindalva, é possível 

constatar que ela faz recurso à crença de que a homossexualidade é uma fase passageira, 

para negar a homossexualidade de seu filho. 

Na sequência, Lindalva relata que, ao invés do psicólogo ter feito bem para o 

filho, como ela esperava, o profissional estava fazendo mal para ele: 

Tentei psicólogo - coisa de mãe mesmo - aí, ao invés do psicólogo fazer bem pra 

ele, tava fazendo era mal, porque o psicólogo que eu arrumei na época foi um 

psicólogo de bases de igreja, entendeu? Aí ele não tava se sentindo bem. 

Entrevistadora: Você lembra qual igreja? 

Eu lembro, foi da Sara. Aí eu peguei e ele não foi mais. . . . Mas aí teve aquele 

desespero de início, eu acho que eu fiquei um pouco mais desesperada. Aí meu 

marido falava: "não, não fica assim não! Ele é um menino bom e tal". Mas aí na 

época eu fiquei um pouco desesperada, porque eu me preocupei com o 
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preconceito. Porque não é que a gente não aceita. Porque a gente vê na rua 

preconceito, piadas, então aquilo te dói. Aí eu não queria aquilo pra ele.  

Entrevistadora: Por qual motivo você pensou em psicólogo? 

Ele foi e eu cheguei a ir também, e meu esposo também foi. Ele deve ter ido 

umas três vezes. Nós cogitamos porque acho que no desespero e a gente achava 

ele muito novo.  

Entrevistadora: Que idade ele tinha? 

Ai, não lembro. Uns 14 anos, uns 15, uns 16 anos, por aí. E a gente pensou que, 

às vezes, ele tava confuso e que o psicólogo poderia ajudá-lo. Foi o nosso 

pensamento no momento. 

Entrevistadora: E você falou que o psicólogo fez mais mal do que bem. Como 

assim? 

Por eu ser evangélica, eu levei nele. . . . Porque ele lidou com ele mais em cima 

da Bíblia. Não que eu ache isso errado, mas ele lidou com ele em cima da Bíblia, 

aí eu acho que meio que pesou pra ele. Porque ele não quis ir, porque ele tomou 

uma birra e não quis ir mais. E hoje mesmo até eu falei com ele que eu tava 

querendo, eu, fazer uma terapia porque eu estou precisando e ele falou: "mãe, 

vai mesmo, mas não vai naquele rapaz não. Vai numa pessoa que faz uma terapia 

que, assim, não tem tendência pra lado nenhum. Então, assim, é uma coisa que 

mexeu com ele. (Lindalva, comunicação pessoal) 

Como afirmado por Modesto (2010), tomar conhecimento de que um(a) filho(a) 

é homossexual, muito frequentemente, "desencadeia paixões complexas decorrentes de 

uma 'espera fiduciária' frustrada e de uma ausência de objeto valor que deixa os sujeitos 

insatisfeitos" (p. 156), ou "desesperados", como é o caso de Lindalva. Isso se dá porque 
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elas se sentem privadas de um valor socialmente considerado positivo, que é ser mãe de 

filhos(as) heterossexuais, como afirma ainda a mesma autora, valor este estabelecido e 

mantido pelo contrato social da heteronormatividade.  

Como sustenta Modesto (2010), é frequente que as mães deem início a tentativas 

de reversão da homossexualidade de seus/suas filhos(as), por estarem apoiadas na 

"esperança" de que eles(as) não sejam, de fato, homossexuais. A estas tentativas de 

reversão da homossexualidade de seus/suas filhos(as), Modesto (2010) atribuiu o nome 

de "atitudes de defesa", chamando a atenção para o fato de elas condensarem em si 

mesmas um paradoxo: serem ações de malquerer das mães em relação aos(às) 

filhos(as), por desconsiderarem o ser do sujeito, mas que se passam, na opinião delas, 

como ações de benquerer, muito embora o que se passa com os alvos dessas ações - 

seus/suas filho(as) - revele o contrário.  

Tal paradoxo pode ser visto por meio do que se passou com Lindalva, que alega 

ter se utilizado desse recurso na expectativa de que o psicólogo fosse ajudar o filho, 

fazer bem a ele, desfazer a sua suposta "confusão" quanto à orientação afetivo-sexual, e 

com o que, ao contrário, é pensado e sentido por seu filho, que "não tava se sentindo 

bem" e para quem "meio que pesou . . . . Porque ele não quis ir, porque ele tomou uma 

birra e não quis ir mais" (Lindalva, comunicação pessoal). Esse tipo de discurso, como o 

de Lindalva, se apresenta como um discurso do tipo de "assimilação radical" (Modesto, 

2010) por haver uma tentativa da pessoa heterossexual (a mãe) tornar o filho 

homossexual alguém como ela, ou seja, alguém heterossexual, tentativa de reversão 

que, no caso presente, supostamente seria conseguida por meio do atendimento 

psicológico. 
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Atentando para a intencionalidade que pode subjazer a esse discurso de 

Lindalva, é possível pensar que, muito provavelmente, o auxílio terapêutico indicado 

por ela ao filho e fornecido pelo psicólogo estivesse sendo ofertado com o fim, ao 

menos virtualmente, de conseguir uma suposta "reversão da sua homossexualidade". No 

entanto, é preciso frisar que 

o discurso que sustenta a oferta de tais tratamentos, vulgarizados como "cura 

gay", desafia tanto o consenso científico da Psiquiatria e da Psicologia, que nas 

últimas décadas do Século XX aboliram a classificação da homossexualidade 

como patologia, como o marco jurídico do Estado, que exige o reconhecimento 

igualitário da diversidade sexual. (Macedo & Sívori, 2018, p. 1416) 

Essa contraposição dos discursos que subjazem a oferta de tratamentos de tais 

tipos ao consenso científico da Psicologia se torna particularmente flagrante no contexto 

brasileiro, uma vez que, conforme ainda Macedo e Sívori (2018), o Brasil é o único país 

no mundo a contar com um instrumento específico - a Resolução nº 001/199936 - 

emitido pela entidade que regulamenta o exercício da profissão no Brasil, o Conselho 

Federal de Psicologia (CFP), instrumento este que regula o exercício das atividades de 

psicólogos(as) no que concerne à diversidade sexual, e o faz não no sentido da 

repatologização da homossexualidade, mas sim no sentido da orientação afetivo-sexual 

                                                             
36 A Resolução CFP nº 001/1999 resolve: "Art. 1° - Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da 

profissão notadamente aqueles que disciplinam a não discriminação e a promoção e bem-estar das 
pessoas e da humanidade. Art. 2° - 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. Art. 3° - os psicólogos 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. Parágrafo único - Os 

psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das 

homossexualidades. Art. 4° - Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos 

públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em 

relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Art. 5° - Esta Resolução entra 

em vigor na data de sua publicação. Art. 6° - Revogam-se todas as disposições em contrário (Ana Mercês 

Bahia Bock - Conselheira Presidente)" (Resolução nº 001, 1999). 
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como um direito humano a ser livremente expresso e exercido pelas pessoas. Tal 

resolução, segundo ainda os mesmos autores, deixa explícita sua vedação a quaisquer 

atividades conduzidas por estes(as) profissionais no sentido de tentar patologizar 

"identidades" e/ou práticas homossexuais, bem como veda que ajam, de forma 

coercitiva, na tentativa de orientar homossexuais para tratamentos não solicitados ou 

colaborem na execução de serviços que promovam tentativas de "tratamento" e "cura" 

da homossexualidade. 

É possível supor também que seu filho tenha tomado "birra", não tenha desejado 

ir mais ao psicólogo e que o tratamento em questão tenha "pesado" para ele, pelo 

possível posicionamento contrário à homossexualidade assumido pelo profissional. É 

possível supor que este, pelo relato dado por Lindalva, muito provavelmente 

compreenda a homossexualidade como um desvio moral e um desvio patológico. 

Mesmo dizendo que não acha errado um psicólogo pautar o atendimento psicológico de 

seu paciente na Bíblia, Lindalva reconhece alguns dos limites que tal prática tem, de 

fato, para o paciente, ao dizer que o fato do psicólogo ter assumido tal postura "pesou" 

para seu filho. Salienta-se, no entanto, que o profissional deveria pautar seu trabalho 

exclusivamente nos recursos técnico-científicos da Psicologia. Sendo assim, o uso da 

Bíblia no atendimento caracteriza falta ética, passível de punição pelo Conselho 

Regional de Psicologia (CRP). 

A entrevistada também contou que  

No início [quando sua família tomou conhecimento da homossexualidade de seu 

filho] deu um estresse bem grande. A minha filha, eu acho que ela não aceitava e 

aí ela não queria que eu deixasse ele sair. O meu marido, no início, quando ele 

falou que era e que eu fiquei "ai, meu Deus", o meu marido ele ficou mais 



136 
 

tranquilo, mas ele me deu um pouco de trabalho quando ele [meu filho] arrumou 

namorado. Aí, não, eu já tava recuperada, já tava bem. Aí inverteu. (Lindalva, 

comunicação pessoal) 

Lindalva relatou que, da sua parte, ela tinha muito medo que seu filho se 

envolvesse com drogas, pois, na sua visão, àquela época, o "meio" LGBTQIA+ seria 

um "meio" mais propenso a isso: "Aí eu ficava falando: 'eu tenho medo de droga, de não 

sei o quê'. Mas droga tem em qualquer coisa, né? É coisa de cabeça de mãe mesmo" 

(Lindalva, comunicação pessoal). Embora este tenha sido um medo inicial muito forte, 

ela mesma reflete, na sequência, que isso não faria sentido, pois as drogas estariam em 

qualquer espaço, como pode ser visto em sua fala. Essa associação feita por Lindalva 

entre comunidade LGBTQIA+ e drogas também esteve presente em um dos relatos 

feitos por um jovem gay universitário no trabalho de Magno-Silva (2020), a respeito do 

que sua mãe havia lhe dito quando soube de sua homossexualidade: "'Eu me lembro de 

algumas coisas que ela falou. Ela falou: . . . 'você toma cuidado porque tem muita droga 

nesse meio'. Então, ela veio com vários estigmas assim. Isso foi muito difícil pra mim'" 

(Magno-Silva, 2020, p. 132). A respeito disso, é possível considerar que: 

tal preocupação, ao passo que pode indicar (ou indica) um cuidado com a saúde 

do filho denota também uma visão estigmatizada deste "meio", afinal: é só nele 

que as drogas circulam? Estariam os sujeitos não heterossexuais mais propensos 

do que os heterossexuais ao uso delas? Ainda mais: estaria sendo associada a 

homossexualidade às drogas por uma suposta degradação moral e propensa a 

problemas com a saúde, como o uso de drogas, assim como é em relação à Aids 

. . . ? Diante disso, são (re)produzidas visões estigmatizadas que servem como 

mecanismo mantedor da norma, tendo em vista a ausência das problematizações 
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acerca do próprio funcionamento da heteronormatividade. (Seffner, 2013 como 

citado em Magno-Silva, 2020, p. 133) 

Quanto ao seu marido, Lindalva acredita que, antes de seu filho começar a 

namorar, ele acreditava que, talvez, a homossexualidade de seu filho não fosse real ou 

pudesse ser "revertida". No entanto, quando este começa a namorar outro homem, seu 

marido, nas palavras de Lindalva, "baqueia" e começa a adotar uma postura mais 

refratária em relação a esse aspecto da vida do filho, possivelmente pelo fato do ato de 

namorar na frente do pai ser compreendido por este como um atestado incontestável e, 

talvez mesmo, definitivo da homossexualidade do filho: 

Aí depois que ele arrumou [namorado], eu não sei se é porque meu marido não 

acreditava. Assim, pensava que aquilo ali poderia mudar, que aí depois que ele 

viu ele namorando com um homem, aí ele pegou e baqueou e ainda falou: "eu 

não quero que abraça perto de mim, eu não quero que faz nada perto de mim". 

Inclusive ele se sentiu incomodado, assim, ele ficava mais sério. Mas, foi isso, 

eu acho que não sei se ele tinha pensamento que aquilo podia reverter. Aí 

quando ele viu, né? Aí no caso eu já tava mais tranquila (Lindalva, comunicação 

pessoal). 

 Quanto a sua filha, Lindalva disse que "Então aquela época pra ela foi... Lá na 

escola parece que o povo tava falando: 'ó, [nome da filha], seu irmão é gay!'. Aí vinha 

tudo pra cima de mim, né. . . . Aí foi esse constrangimento no início" (Lindalva, 

comunicação pessoal).  

Assim, a partir do que vem sendo tratado até aqui, é possível concluir que o 

"estresse bem grande" e "esse constrangimento no início" aos quais Lindalva se refere - 

sentidos no seu âmbito familiar logo após o processo de "revelação" da 
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homossexualidade de seu filho - converge com o que afirmaram Frazão e Rosário 

(2008) e com o que constatou Marcelino Nascimento (2018), por exemplo, a respeito do 

que se passa com a família diante do processo de coming out do(a) filho(a). Marcelino 

Nascimento (2018) afirma que, via de regra, "o lar desses jovens acaba por ser o cenário 

de grandes conflitos, principalmente logo após a revelação da orientação sexual" (p. 32), 

conflitos iniciais estes que, com o passar do tempo, costumam ser atenuados, embora 

isso não signifique que a família da pessoa LGBTQIA+ passe, necessariamente, a 

concordar com sua não heterossexualidade e/ou com sua "identidade" de gênero não 

normativa, como afirmado por esta autora (2018). 

 Lindalva contou que, em relação à tomada de conhecimento de que seu filho é 

gay, o que ela achou que veio de positivo foi o fato de toda a sua família ter, do ponto 

de vista dela, aceitado a homossexualidade de seu filho, inclusive sua própria mãe. Ela 

relatou que se surpreendeu com a aceitação desta avó, pois ela "ficava com medo de 

falar pra ela e ela adoecer" (Lindalva, comunicação pessoal). Ao contrário do que ela 

esperava, sua mãe teria aceitado a homossexualidade de seu filho. 

Quando perguntada se ela "sentiu falta de algum tipo de apoio/informação no 

processo após a revelação da orientação sexual do(a) seu(sua) filho(a)?" (Marcelino 

Nascimento, 2018, p. 114), Lindalva respondeu 

Eu acho que faltou... Não que ele não seria gay por causa disso ou que eu tô 

culpando alguém, mas o pai dele é bem ausente, meu marido não é paizão . . . , 

tanto com o meu menino quanto com a minha menina. Ele é muito 

individualista. . . . Eu acho que se ele fosse diferente e tivesse um carinho de pai 

maior eu acho que poderia ser diferente muita coisa. 

Entrevistadora: Você acha que o X poderia não ser gay? 
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Não sei, porque eu não entendo essa parte. Talvez sim, talvez não. Eu acho que o 

convívio dentro de casa seria melhor. (Lindalva, comunicação pessoal) 

Tal resposta leva a perceber que Lindalva acredita que, talvez, o filho pudesse 

não ser gay se o pai dele fosse mais presente, mais "paizão", menos "individualista", se 

ele fosse diferente do que é, e manifestasse mais carinho em relação aos filhos. Embora 

Lindalva não afirme que, de fato, isso ocorreria se tal mudança viesse a acontecer, ela 

"lança no ar" essa possibilidade em relação à orientação afetivo-sexual do filho. A 

despeito de estas características e atitudes poderem ser benéficas à educação dos(as) 

filhos(as) e poderem, por suposto, beneficiar o diálogo entre filhos(as), inclusive os(as) 

LGBTQIA+, e pais, a questão da orientação sexual não pode ter sua existência 

vinculada a esses aspectos.  

 

5.2.1.3 Estratégia de comunicação adotada pela mãe 

Lindalva relatou que, para ela, não há problema algum contar para as outras 

pessoas que seu filho é gay. Isso se evidencia quando ela respondeu que: 

Já [contei para as outras pessoas sobre a homossexualidade do meu filho]. Ah, 

eu não escondo de ninguém. Às vezes, assim, em conversa com cliente, falando 

alguma coisa, que eu achei que cabia falar, porque, às vezes, a pessoa tá falando 

alguma outra coisa, aí eu falo: "eu não tenho problema. Eu tenho um filho 

homossexual e eu não tenho problema!". Já falei pra outras pessoas, pra amigas, 

pessoas assim. 

[...] Já aconteceu de alguém pegar e falar: "aquele não sei o que!". De outras 

pessoas... Eu pego e falo: "eu tenho um filho gay e eu não tenho problema 

nenhum com isso". 
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Entrevistadora: Caso seu filho já tenha tido algum tipo de relacionamento ou 

caso ele tenha atualmente um, como você apresenta a pessoa com quem ele 

esteve/está, para outras pessoas?  

Namorado. Ele já namorou, até inclusive o moço . . . tava sem onde ficar . . . e 

não tinha dinheiro. . . . Ele morou com a gente lá em casa durante uns três 

meses. . . . A gente tratava como namorado e apresentava como namorado 

mesmo. (Lindalva, comunicação pessoal) 

Embora Lindalva acredite que todas as pessoas, tanto as do seu círculo 

profissional quanto do seu círculo de amizades e do seu ambiente religioso saibam sobre 

a homossexualidade de seu filho e embora ela assuma atualmente uma comunicação 

aberta para as outras pessoas, ela contou que nem sempre foi assim. Antes, ela adotava 

uma comunicação seletiva em relação a essa informação, pois, naquela época, para ela, 

era "um pouquinho dolorido" falar desse assunto. 

Com a minha mãe eu não comentei logo de cara. Eu fiquei um pouco com aquilo 

dentro de mim um bom tempo. . . . Mas aí depois eu fiquei sem jeito de entrar no 

assunto. Porque, naquela época, de eu falar, eu achava que era um pouquinho 

dolorido, eu não sei se essa é a palavra certa. Mas hoje eu não tenho problema 

algum, eu falo tranquilamente. (Lindalva, comunicação pessoal) 

Isso evidencia que a forma de administração da informação não é estática, mas 

um processo dinâmico, em que pode haver mudanças significativas, como no caso de 

Lindalva, que modificou a estratégia de comunicação seletiva, adotada por um tempo 

após a descoberta da homossexualidade de seu filho, para a de comunicação aberta, 

como assume atualmente.  

 



141 
 

5.2.1.4 Razões para a adoção da estratégia de comunicação 

Para Lindalva, o fato de ela, atualmente, não querer "esconder" a 

homossexualidade de seu filho de outras pessoas poderia ser explicado pelo motivo de 

que não se sentiria bem adotando tal postura porque, segundo ela, ela não vê "problema" 

no fato de seu filho ser um homem gay. "Até se eu fizer isso, querer esconder alguma 

coisa dele, eu não vou ficar bem com isso porque eu não vejo problema, né?!" 

(Lindalva, comunicação pessoal). Para ela, a homossexualidade não é um problema "a 

partir do momento que você lida com ela com naturalidade. Ela passa a não ser um 

problema. Mas se você ficar remoendo, se você ficar se descabelando, aí não vai" 

(Lindalva, comunicação pessoal). 

Ademais, Lindalva relatou que se sente muito bem em relação ao modo como 

lida com o fato de seu filho ser gay e que não gostaria de mudar algo em relação a esse 

modo: "Não, a gente tem um convívio ótimo. A gente é muito amigo. Eu não tenho nada 

que reclamar dele. Nosso contato é muito bom" (Lindalva, comunicação pessoal).  

Ao investigar o impacto da orientação sexual, do suporte familiar e social no 

Estresse de Minorias em pessoas LGB (sigla adotada pela autora), Paveltchuk (2018) 

identificou, por meio de revisão bibliográfica, que, no que concerne às próprias pessoas 

lésbicas, gays e bissexuais, a "revelação" da orientação afetivo-sexual não 

heterossexual, isto é, a "saída do armário", está relacionada com níveis maiores de bem-

estar, e que, por outro, "estar no armário" está relacionado a efeitos negativos, como o 

desenvolvimento de condições negativas de saúde mental, bem como parece estar 

relacionado ao desenvolvimento de condições crônicas de saúde física. Ou seja, "estar 

fora do armário" parece impactar positivamente no bem-estar das pessoas e "estar 

dentro dele" parece impactar negativamente. 
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A mesma autora escreve que, "embora ao ocultar a orientação sexual a pessoa 

LGB possa evitar contato com eventos de discriminação, escondê-la pode ter efeitos 

igualmente negativos" (Quinn, 2017 como citado em Paveltchuk, 2018, p. 28). A autora 

cita como exemplos de efeitos negativos a depressão, a ansiedade, expectativas de 

rejeição e o transtorno de ansiedade social. Nesse sentido, parece que a "revelação" da 

não heterossexualidade pode produzir efeitos positivos não apenas nas vidas de pessoas 

LGB (sigla adotada pela autora), mas também na vida de seus familiares, sendo esta 

uma hipótese. O que foi relatado por Lindalva, por exemplo, parece apontar nesse 

sentido, assim como o que será relatado pelas outras mães que assumem uma 

comunicação ampla sobre a homossexualidade de seus/suas filhos(as), aqui 

entrevistadas.  

 

5.2.2 Kátia 

Kátia tem 64 anos. Autodeclarou-se parda. Tem ensino fundamental completo. 

Foi criada e frequenta até hoje a religião católica. Sua renda individual mensal é de mais 

de dois até quatro salários mínimos. A renda mensal de sua família também é de mais 

de dois até quatro salários mínimos. Ela é viúva. Kátia cresceu em cidade interiorana. 

Tem dois filhos, uma filha de 43 anos, que é heterossexual, e um filho de 24 anos, que é 

gay. Ele é estudante universitário. Ela recebeu a informação há mais ou menos 12 anos 

(não soube precisar). Atualmente, Kátia mora sozinha. O filho da entrevistada fez 

contato com a pesquisadora, sinalizando o interesse da mãe em participar da pesquisa, 

após saber, por meio de um grupo de WhatsApp, que a pesquisadora estava 

entrevistando mães de filhos gays, e mediou o contato entre elas. 
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5.2.2.1 Recebimento da informação pela mãe 

Kátia contou que ficou sabendo que seu filho era gay há mais ou menos 12 anos; 

que primeiro ele conversou com a irmã sobre o assunto, antes de "revelar" sua 

homossexualidade para ela. A partir do momento em que sua filha ficou sabendo que o 

irmão era gay, Kátia relatou que a filha passou a dar "algumas dicas", "algumas 

indiretas" sobre a homossexualidade de seu irmão, na tentativa, segundo Kátia, de que 

ela "ficasse sabendo". Também era a intenção de sua filha, de acordo com Kátia, ajudar 

o irmão no processo de "revelação" de sua homossexualidade para a mãe.  

Quando perguntada sobre quais tipos de indiretas eram dados por sua filha, 

Kátia disse que sua filha às vezes dizia o seguinte: "'ah, eu acho que eu vou virar 

homossexual'. E ela é divorciada [de um homem], tem uma filha. 'Ah, porque hoje tudo 

é normal. Porque hoje tudo é natural'" (Kátia, comunicação pessoal). Ela contou que a 

filha sempre jogou indiretas como esta para ela, mas que ela sempre "levava aquilo tudo 

na brincadeira", até o momento em que sua filha lhe falou abertamente sobre a 

homossexualidade de seu irmão e, posteriormente, ele fez o mesmo. Esta fala de Kátia 

evidencia que ela vivenciou um tipo de descoberta atenuada em relação à 

homossexualidade de seu filho, por essa "descoberta" não ter chegado de forma 

inesperada, sem que a mãe se sentisse "preparada" por supostos "indícios" (Modesto, 

2010) - indícios estes que, no caso, como é possível constatar, foram dados por sua 

filha.  

 

5.2.2.2 Sentimentos despertados na mãe pela descoberta 

Kátia contou que, no momento no qual soube da homossexualidade de seu filho, 

assustou-se. Ela relatou: "eu não vou dizer que é uma coisa simples, porque, no 
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momento que você passa a saber, você se assusta . . . . Quando vem esse momento, eu 

me assustei sim. Eu não vou falar pra você que foi tudo perfeito não" (Kátia, 

comunicação pessoal).  

Embora tenha contado sobre sua reação inicial, Kátia disse, na sequência, que o 

choque passou e que, mesmo no começo, "Não fiz nada que pudesse ofendê-lo ou 

magoá-lo. Ele é meu filho, eu amo do mesmo jeito, eu aceito da maneira que ele é" 

(Kátia, comunicação pessoal). O choque inicial que Kátia relatou vai ao encontro do que 

afirma Ceballos-Fernández (2014), para quem a presunção universal de uma (suposta) 

heterossexualidade, em relação a seus/suas filhos(as), é decorrente, em grande medida, 

do estigma social e da "demonização cultural" que ainda recaem fortemente sobre as 

orientações não heterossexuais em dadas sociedades. 

Ao ser perguntada sobre como ela se sentiu ao ficar sabendo da 

homossexualidade de seu filho, Kátia respondeu que:  

só fiquei chocada. É uma coisa que você não espera, tá? No momento, parece 

que o mundo desabou, mas depois você vai se conscientizando que não é assim. 

Que a vida não é assim, né? Os tempos são outros. É preferível ele se sentir bem, 

se sentir com o apoio da família do que ele se sentir desprezado, humilhado... 

Você vê, tem tantos homossexuais que suicidam, cometem coisas graves, por 

serem rejeitados. Eu não acho justo. Eu acho que são seres humanos que devem 

ser amados como os outros, principalmente pela mãe. É o que eu sinto. (Kátia, 

comunicação pessoal) 

É possível ver, por meio dessa fala, que ela identifica uma relação entre 

qualidade da relação familiar e os efeitos desta qualidade no desencadeamento de 

processos de saúde e doença em indivíduos LGBTQIA+, sugerindo que é possível 
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identificar uma associação entre apoio familiar e maiores níveis de bem-estar em 

indivíduos pertencentes ao grupo LGBTQIA+, enquanto que, por outro lado, uma 

associação poderia ser verificada entre rejeição familiar e suicídio e outros eventos 

negativos. Isso que, de modo intuitivo, é identificado por Kátia, é confirmado nos 

estudos revisados por Paveltchuk (2018). Segundo a autora, que faz uma interlocução 

com outros autores, 

A qualidade da relação familiar pode contribuir, também, para a produção de 

saúde e doença mental nesses grupos (SOUZA, BAPTISTA, & ALVES, 2008), 

já que a aceitação familiar está relacionada a maiores níveis de autoestima e 

suporte social, além de estar negativamente relacionada à depressão, abuso de 

substâncias e ideação suicida entre pessoas LGB (RYAN et al., 2010). . . . Ryan 

et al. (2008) encontraram maiores índices de suicídio, depressão e abuso de 

substâncias entre LGBs que também reportaram maior rejeição familiar quando 

comparados às pessoas LGB que apresentaram índices menores do mesmo tipo 

de rejeição. (Ryan et al., 2008 como citado em Paveltchuk, 2018, p. 21-22) 

Nota-se pelo estudo citado por Paveltchuk (2018), que entre o fato de ser 

LGBTQIA+ e tornar-se uma pessoa com problemas decorrentes do consumo de 

psicoativos não se pode estabelecer uma relação de causa-efeito, ou seja, que ser gay, 

por exemplo, leva a problemas com psicoativos, como temia Lindalva, uma das mães 

entrevistadas na presente pesquisa, como visto mais acima. Ter ou não problemas 

decorrentes do consumo de psicoativos, no caso de pessoas LGBTQIA+, tem a ver, não 

apenas, mas também com o nível de autoestima e suporte social. 
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5.2.2.3 Estratégia de comunicação adotada pela mãe 

A partir do que Kátia relatou, é possível identificar que ela assume uma 

comunicação aberta, em seu convívio social, em relação à homossexualidade de seu 

filho. Isso se evidencia nos seguintes trechos: 

Não escondo de ninguém, não escondo. . . . Numa boa, lá [no local onde ela 

trabalha], tranquilo. Eu tenho uma amiga também que tem um filho 

homossexual, e ela esconde de todo mundo e o menino sofre. O meu filho já 

tentou acolhê-lo [no local onde o filho de Kátia trabalha]. Porque o menino 

sofre, a pessoa sofre. E ela vive escondendo, vive falando que ele tem uma 

namorada e tal! Pura besteira. Mas como ela nunca se abriu comigo a respeito... 

Aí eu sempre falo com ela: "O meu é homossexual, mas eu amo meu filho!". Eu 

quero que ele seja como é! O importante é que ele seja feliz!". Não adianta ele 

fingir e ser infeliz. Não é a realidade? Que ele seja feliz, à maneira com que ele 

escolheu ou com ele nasceu. A felicidade dele é a minha felicidade, não é? 

Entrevistadora: Então, você comenta com as outras pessoas da família, do seu 

ambiente de trabalho? 

Comento! Não é só família não. Meus amigos, minhas amigas, você entendeu? E 

tenho amigas também que comentam a respeito dos filhos comigo. E tem 

pessoas muito bem resolvidas. Porque a gente tem que ser bem resolvida. Então, 

assim, eu não escondo de ninguém. Nunca escondo de ninguém. Independente 

da condição social, independente, eu não tenho problema em falar que eu sou 

mãe de um menino homossexual. Em hipótese alguma. Eu não tenho problema 

nenhum. . . . Ainda mais a pessoa quando ela quer saber se realmente é e começa 

a jogar indiretas. Eu já abro logo o jogo. Já aconteceu comigo no trabalho de 
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pessoas falarem assim: "eu acho que o filho da fulana é homossexual!". E eu 

responder: "mas o quê que tem? O meu também é". Entendeu? (Kátia, 

comunicação pessoal) 

A esse respeito, é preciso problematizar a afirmação de Kátia de que, ainda que 

seu filho seja homossexual, ela o ama, pois uma afirmação desse tipo parece ser 

reveladora de certo preconceito desta mãe contra seu filho gay.  

Ademais, segundo Kátia, ao responder negativamente à pergunta se ela já quis 

esconder ou se ela já escondeu, em algum momento de sua vida, a homossexualidade de 

seu filho de outras pessoas, as pessoas não conseguiriam esconder esse aspecto das 

demais. Como ela afirmou: "O homossexual é igual gravidez: a barriga um dia aparece 

(risos). Então é mesma coisa. Isso aí é bobagem. Pra você esconder, você não aceita. Eu 

aceito, de boa" (Kátia, comunicação pessoal). Seria interessante refletir a esse respeito: 

se a homossexualidade não fosse "igual gravidez", sob a lógica do argumento de Kátia, 

isto é, se fosse algo que não viesse a "aparecer com o tempo", Kátia desejaria escondê-

la? Por que não se pensa em esconder o fato de um filho ser heterossexual? É possível 

notar que a fala de Kátia é também reveladora da permanência da existência de uma 

assimetria entre essas duas orientações afetivo-sexuais, a hétero e a homossexual.  

Embora seja possível ver que Kátia manifesta um amplo conforto em relação à 

homossexualidade de seu filho, sua postura não está isenta de alguns movimentos de 

preconceito, como quando, por exemplo, ela afirmou que, embora aceite normalmente 

os relacionamentos amorosos que seu filho tem ou que ele venha a ter, "a única coisa 

que eu peço é cuidado, se preserve, pra evitar doenças. É isso que eu peço" (Kátia, 

comunicação pessoal). Mais adiante, foi perguntado a ela se ela se refere a infecções 

sexualmente transmissíveis e ela respondeu que  
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É. Sexualmente. Eu acho que todas as mães preocupam com isso porque a gente 

fala cuidado. A minha filha sempre marca consulta pro meu menino, . . . ele 

sempre faz exame de sangue, ela conversa muito com ele, ele ouve muito ela. Os 

dois se entendem demais. . . . Ela sempre o aconselha muito, a respeito de tudo. 

A gente aqui não tem problema com isso não, nenhum. (Kátia, comunicação 

pessoal) 

Tais falas podem ser consideradas, como já foi visto anteriormente, um produto 

do preconceito desta mãe em relação ao grupo de pessoas LGBTQIA+, uma vez que 

reforça a associação deste grupo à promiscuidade e ao descuido em relação à prevenção 

de tais infecções (Soliva & Silva Junior, 2014). Nesta esteira, é oportuno perguntar se 

sua preocupação com as IST se restringe ao seu filho gay ou se estende em direção à 

filha heterossexual.  

 

5.2.2.4 Razões para a adoção da estratégia de comunicação pela mãe 

Para Kátia, para uma pessoa esconder a orientação não heterossexual de um(a) 

filho(a), ela precisaria não aceitar esse aspecto da vida dele(a), o que, na sua visão, não 

é o seu caso. Ela afirma que aceita o fato de seu filho ser gay "de boa" - "eu aceito da 

maneira que ele é" - concluindo, ademais, que "tira de letra" esse fato. Como ela fala:  

Hoje pra mim é a coisa mais normal do mundo, mais natural. Amo o meu filho, 

não aceito ninguém falar nada a respeito porque acho que ninguém pode jogar 

pedra em ninguém, não sei se você concorda. Mas, eu penso assim. Então, hoje 

eu não tenho problema nenhum quanto a isso. . . . Eu sou uma pessoa que ele 

estava [nome de outro país no qual seu filho estava residindo] e teve uma 

manifestação aqui e ele entrou em contato comigo e disse: "ó, mãe, vai!". Aquele 
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"Fora Bolsonaro", por causa daquelas coisas horrorosas que ele [Bolsonaro] 

disse37. Quê isso! Eu tenho foto lá na praça com a bandeira LGBT, tenho várias 

fotos, apoiando meu filho, certo? Eu tiro de letra (risos). (Kátia, comunicação 

pessoal) 

A respeito deste último fragmento é possível constatar que a posição de 

afirmação da homossexualidade assumida por Kátia neste evento que aconteceu na 

cidade onde a entrevistada reside é construída em um jogo articulatório com a própria 

postura de afirmação da homossexualidade vivida por seu filho, que a incentiva a 

participar de eventos compreendidos como de defesa dos direitos do grupo LGBTQIA+. 

Isso vai ao encontro do que afirma Ferreira (2012), para quem, 

                                                             
37 O evento ao qual Kátia se refere trata-se do #elenão, movimento que, de acordo com Almeida (2019), 

pode ser compreendido como "de caráter feminista criado na internet para condenar a postura de 

Bolsonaro com as mulheres que culminou em manifestações de rua nas grandes cidades brasileiras, a uma 

semana da votação do primeiro turno" (Almeida, 2019, p. 193), manifestações estas que se espalharam 

para outras cidades, como para a cidade onde a entrevistada reside. Jair Messias Bolsonaro, capitão 

reformado do Exército brasileiro e então deputado federal, foi eleito, pelo voto popular, no ano de 2018, 

presidente do Brasil e é tido, de acordo com Almeida (2019), como um presidente de extrema-direita. Seu 

governo, em linhas gerais, pode ser compreendido, de acordo ainda com o mesmo autor, como um recente 

desdobramento de um processo social mais amplo conhecido como "onda conservadora". Tal processo 

pode ser descrito como sendo "economicamente liberal, moralmente regulador, securitariamente punitivo 

e socialmente intolerante" (Almeida, 2019, p. 185-186). A narrativa de Bolsonaro abraçou/a, 
especialmente, a pauta dos costumes, e, no que atine a ela, é contrária "a praticamente todas as mudanças 

concernentes à sexualidade, gênero e reprodução das últimas décadas. É contra o aborto e as causas 

LGBT. Combateu a chamada 'ideologia de gênero', maior espectro que assombra a população mais 

conservadora, gerando uma espécie de pânico moral" (Almeida, 2019, p. 205). Para uma melhor 

compreensão da falácia da "ideologia de gênero", ver a seção 2.4, intitulada de Lendo-compreendendo o 

cotidiano: a lupa política: a resistência da/à falácia da "ideologia de gênero", da dissertação de mestrado 

de Santos Júnior (2020). Bolsonaro, de acordo com Balieiro (2017), citando Keila Deslandes, afirmou, 

por exemplo, que o "kit gay" - apelido pejorativo dado a um material pedagógico de combate à lgbtfobia 

no espaço escolar, pertencente ao programa Escola sem Homofobia, desenvolvido, de acordo com o 

mesmo, "sob supervisão da SECADI, da Global Alliance for LBGT Education, da Associação Brasileira 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais" (Balieiro, 2017, p. 5) - faria "'apologia ao 

homossexualismo e à promiscuidade'" (Deslandes, 2015, p. 50 como citado em Balieiro, 2017, p. 6). 
Quanto a outras declarações preconceituosas de Bolsonaro em relação ao segmento LGBTQIA+, podem 

ser mencionadas algumas, apenas à guisa de exemplo: "'O filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva 

um coro ele muda o comportamento dele. Tá certo? Já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que levei 

umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem' (Em programa da TV Câmara em novembro de 2010).; 

. . . 'Não vou combater nem discriminar, mas, se eu vir dois homens se beijando na rua, vou bater' (Em 

entrevista sobre uma foto do ex-presidente FHC ter posado . . . com a bandeira gay e defendido a união 

civil, em maio de 2002)" (Cipriani, 2018, s./p.); "'Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou 

dar uma de hipócrita aqui: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um 

bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo', disse. Em outro trecho, ele acrescenta: 'se um 

casal homossexual vier morar do meu lado, isso vai desvalorizar a minha casa! Se eles andarem de mão 

dada e derem beijinho, desvaloriza'" (Bolsonaro, 2011 como citado em Redação, 2020, s./p.). 
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Por vezes, os pais e mães podem adotar uma postura de afirmação da 

homossexualidade, incorporando experiências dos seus descendentes nas suas 

próprias vidas. Algumas figuras parentais podem tornar-se ativistas proactivos 

no combate ao heterossexismo, influenciados pelos seus filhos e filhas. (Savin-

Williams, 2006 como citado em Ferreira, 2012, p. 16) 

Um dos motivos que parecem contribuir para a adoção dessa estratégia de 

comunicação aberta a respeito da homossexualidade de seu filho é o fato de Kátia 

acreditar ser preferível que seu filho se sinta bem, se sinta "com o apoio da família do 

que ele se sentir desprezado, humilhado... Você vê, tem tantos homossexuais que 

suicidam, cometem coisas graves, por serem rejeitados. Eu não acho justo" (Kátia, 

comunicação pessoal). Na sua visão, pessoas homossexuais "são seres humanos que 

devem ser amados como os outros, principalmente pela mãe" (Kátia, comunicação 

pessoal). Para ela não adiantaria ela esconder de todas as pessoas que seu filho é gay e 

esse fato gerar sofrimento em seu filho. Ou seja, para Kátia, a pessoa que oculta sua 

orientação não heterossexual ou tem esta orientação ocultada por pessoas que são 

conhecedoras dessa informação (como, no caso presente, por sua própria mãe), sofre. 

Como ela afirma: "Não adianta ele fingir e ser infeliz. Não é a realidade?" (Kátia, 

comunicação pessoal). Para ela, mães bem resolvidas seriam aquelas que conseguem 

comunicar abertamente a não heterossexualidade de seus/suas filhos(as). Na sua visão: 

"a gente tem que ser bem resolvida. Então, assim, eu não escondo de ninguém. Nunca 

escondo de ninguém" (Kátia, comunicação pessoal). 

Outro motivo que parece contribuir para a adoção desse tipo de estratégia de 

comunicação aberta a respeito da homossexualidade de seu filho por Kátia é o fato de 

ele não querer ocultar essa informação de ninguém. Eis o que ela relata:  
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Ele também, ele age, assim, integramente falando, com muita educação com 

todo mundo, mas ele não se importa com... ele é ele. Então, não tem problema 

nenhum. . . . Ele não quer esconder de ninguém, ele quer ser ele mesmo. A vida 

dele é falar: "eu quero ser feliz". (Kátia, comunicação pessoal) 

Kátia também sinalizou, durante seu relato, seu desejo de que exista um grupo 

com outros pais e mães de pessoas LGBTQIA+ para ajudá-los no processo de 

elaboração de sentidos positivos à experiência de maternidade de filhos(as) 

LGBTQIA+. Eis o que ela afirma:  

Esse trabalho seu é um trabalho maravilhoso . . . porque é a maneira de conhecer 

o pensamento das pessoas, certo? É o que eu te falo: a pessoa que não aceita, ela 

não aceita, e eu convivo com pessoas assim. Eu acho que elas teriam que ter um 

grupo pra conversar. Que tivesse nesse grupo um psicólogo pra poder informá-

los a respeito . . . . Eu vou te falar porque eu convivo, é muito triste você ver um 

filho ser discriminado por pai, pela mãe. Essa amiga minha eu tenho vontade de 

conversar com ela, mas ela não dá essa abertura. Você vê ela discriminar, ela 

separar, mas ela não te dá abertura de você chegar e falar assim: "não é assim. 

Faça assim, vamos fazer assim, vamos fazer junto. Vamos nos reunir, vamos 

fazer junto". 

Entrevistadora: Você fala assim, grupos que reúnam as próprias mães? 

Sim, as próprias mães dos homossexuais que aceitam com mães que não 

aceitam. . . . Pra ter uma conversa, certo, pra elas caírem na real de que eles não 

vão mudar. Os pais é que têm. Ninguém vai mudá-los. Eles nasceram assim. 

Eles vão permanecer assim. Então, se tivesse um grupo de pais que aceitaram, 

que concordaram, ou que até demoraram pra concordar - não foi o meu caso, 
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mas têm pais que, às vezes demoram, mas concordam - e com aqueles que não 

aceitam em hipótese alguma, que acham que é errado. Têm pais que acham que 

é pecado ser homossexual. Ó, eu fiquei conhecendo um amigo da minha neta 

que é homossexual, que os pais moram em [nome da cidade], todos dois são 

pastores e os pais não aceitam porque eles acham que é pecado ele ser 

homossexual. E ele vive em depressão. Ele vive chorando, ele vive em 

depressão porque ele ama os pais só que os pais não o aceitam do jeito que ele é. 

É difícil. É um tema que eu vou te falar que não é fácil. Eu tô conversando com 

você, mas você vê que, numa boa, tranquila. E se tivesse como reunir grupos de 

mães que aceitam, de mães bem resolvidas com seus filhos homossexuais, com 

aquelas que não aceitam seus filhos. Não as culpo também não, cada um tem a 

sua maneira. De sentar, fazer uma reunião uma vez por semana, duas vezes na 

semana. Vamos falar a respeito, vamos falar como seu filho é, como ele age, 

quem ele é, como ele se sente. Seria muito bacana. (Kátia, comunicação pessoal) 

Baratto (2018) afirma que na contramão de pessoas que esboçam atitudes 

preconceituosas contra pessoas que manifestam orientações afetivo-sexuais e/ou 

"identidades" de gênero LGBTQIA+ - inclusive pessoas que esboçam essas atitudes no 

seio familiar contra seus parentes - alguns pais e mães, na intenção de salvaguardarem 

os direitos de seus/suas filhos(as) de serem quem são, sentiram a necessidade de criarem 

grupos que integrassem outros familiares que tivessem a mesma intenção. De acordo 

com a referida autora,  

No Brasil, encontramos seis desses grupos, são eles: o GPH - Grupo de Pais de 

Homossexuais, uma ONG fundada em 1997; o Grupo Elos, criado em 2005; as 

Mães pela Igualdade, 2012; a associação "Mães pela Diversidade", que foi 
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formada entre os anos de 2014 e 2015; o grupo "Mães pela Diversidade - Trans", 

vinculado ao anterior; e o grupo 'Famílias pela Diversidade', de 2016. (Baratto, 

2018, p. 14)  

No momento em que Kátia relatou seu interesse por integrar um grupo desse 

tipo, foi mencionado a ela o coletivo "Mães pela Diversidade", que veio a se tornar uma 

Organização Não Governamental (ONG) em 2018, de acordo com Novais (2019). 

Ainda a respeito do "Mães", Baratto (2018), citando a ativista Majú Giorgi, afirma que  

Segundo ela [Majú Giorgi], o Mães está representado em 23 estados, sendo São 

Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul os mais fortes. O Mães pela 

Diversidade é um coletivo independente, laico e suprapartidário que nasceu de 

"um encontro natural de mães de LGBTs do Brasil inteiro", a partir da 

preocupação quanto ao avanço do fundamentalismo e a necessidade de dizer que 

amam e vão lutar pelos filhos. (Giorgi como citado em Baratto, 2018, p. 50) 

Baratto (2018) também analisa que, na visão de mães participantes da vertente 

estadual do Rio Grande do Sul desta ONG, o engajamento delas nessa associação teria 

exigido  

uma certa rede e um certo capital para poder participar do coletivo, o que inclui 

acesso à internet e aos meios de informação mais variados, rede de suporte, 

passagem por ensino superior (maioria). São marcadores que, articulados, abrem 

a possibilidade de buscar e de fazer parte de um coletivo de luta política em 

nome de outras pessoas. (Baratto, 2018, p. 75) 

A partir desta afirmação é possível pensar que a participação neste coletivo pode 

estar maculada por atravessamentos de diversos marcadores sociais, em especial, 

segundo Baratto (2018), os étnico-raciais, os de escolaridade e de classe, que conferem 
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privilégios e, por conseguinte, ativam injustiças sociais de diversas ordens, dando 

origem a um tipo de ativismo que, embora muito importante, pode ser compreendido 

como sendo uma forma de ativismo muito específica e privilegiada pelas diversas 

condições com as quais se deparam as diferentes mães e os diferentes familiares de 

pessoas LGBTQIA+. 

Ainda segundo Kátia seria importante também a presença de um(a) psicólogo(a) 

nas reuniões desse grupo, pois "Não o filho que teria que passar [por um(a) 

psicólogo(a)], mas os pais, pra poder dar um apoio pros filhos" (Kátia, comunicação 

pessoal). Isso que é intuído por Kátia vai ao encontro do que afirma Reis (2018), para 

quem "Ler sobre o tema e participar em reuniões de associações LGBT pode ser uma 

grande ajuda para que a aceitação plena se torne possível" (Oliveira, 2004 como citado 

em Reis, 2018, p. 24), e também vai ao encontro do que afirma Ferreira (2012), para 

quem 

Muitos pais e mães recorrem a grupos de apoio parental (associações) e a ajuda 

psicológica de modo a compreenderem melhor as experiências dos/as filhos/as e 

a integrar uma nova orientação sexual no seio familiar. A partilha de 

experiências com outros progenitores que se encontrem na mesma situação, ou 

com amigos e familiares próximos é também uma das estratégias mais utilizadas 

[na aceitação e integração da orientação afetivo-sexual não heterossexual dos(as) 

filhos(as)]. (Saltzburg, 2004 como citado em Ferreira, 2012, p. 18) 

Retomando Paveltchuk (2018) e a discussão que a autora empreende a respeito 

do modelo teórico do Estresse de Minorias, a conectividade comunitária, que pode ser 

compreendida como sendo "a percepção de laços sociais recíprocos que um indivíduo 

estabelece com um grupo do qual faça parte" (Whitlock, 2007 como citado em 



155 
 

Paveltchuk, 2018, p. 22), poderia atuar como um fator de proteção na moderação da 

relação entre os processos do Estresse de Minorias e os desfechos na saúde mental. 

Como ilustração, quão conectada uma pessoa se sente em relação à comunidade 

LGBTQIA+ poderia atuar como um fator moderador dessa relação anteriormente 

mencionada, por poder estar ligado, por exemplo, à compreensão de "identidade" e de 

"identidade" coletiva desses sujeitos hétero e cis dissidentes.  

A importância da conectividade comunitária como um fator protetivo se dá pois 

o sentimento de pertencimento a uma comunidade possibilita pessoas LGB a 

fazer comparações sociais positivas intragrupo, o que pode auxiliar na 

diminuição da homofobia internalizada. (Frost & Meyer, 2012 como citado em 

Paveltchuk, 2018, p. 43) 

Se é possível afirmar isso em relação às pessoas lésbicas, gays e bissexuais, por 

exemplo, é possível hipotetizar que o mesmo poderia se passar com familiares de 

indivíduos pertencentes a esse grupo, isto é, participar, por exemplo, de reuniões com 

familiares de pessoas LGBTQIA+ poderia auxiliar outros familiares no 

desenvolvimento de sentimentos positivos em relação aos seus entes LGBTQIA+ e 

poderia auxiliar Kátia a desconstruir os próprios preconceitos que ainda tem. 

Assim, resumindo o que foi dito até aqui a respeito da comunicação efetuada por 

Kátia, é possível afirmar que comunicar abertamente não significa que não haja 

preconceito da parte dela. A partir do que foi visto, é possível ver que Kátia é uma 

pessoa que está desconstruindo seus preconceitos em relação à diversidade sexual e 

esboçando, numa perspectiva bastante positiva, uma participação político-social pela 

causa LGBTQIA+. 
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5.2.3 Teresa  

Teresa tem 49 anos. Autodeclarou-se parda. Tem ensino médio incompleto. Foi 

criada e frequenta até hoje a religião católica. Sua renda individual mensal é de mais de 

um até dois salários mínimos. A renda mensal da sua família é de mais de dois até 

quatro salários mínimos. Encontra-se casada ou em união estável. Teresa cresceu em 

cidade interiorana. Tem três filhos com idades de 29, 26 e 19 anos. O filho de 29 anos é 

gay. Ele também é estudante universitário. Ela recebeu a informação há 11 anos. Reside 

com seu filho mais velho e com sua filha, bem como com seu companheiro. Ao saber da 

pesquisa, por meio de um grupo de Whatsapp, o filho da entrevistada fez contato com a 

pesquisadora, sinalizando o interesse da mãe em responder a entrevista, e mediou o 

contato entre a pesquisadora e sua mãe. 

 

5.2.3.1 Recebimento da informação pela mãe 

Teresa relatou que desconfiou pela primeira vez da homossexualidade de seu 

filho quando ele tinha três anos de idade, pelo fato de ele ter feito uma pose, para tirar 

foto, diferente das poses, a seu ver, comumente feitas por outros meninos. Além disso, o 

fato de ter acontecido "algumas coisas" que Teresa não via como sendo "de menino, 

assim, o jeito do menino", e ainda ele ser visto como uma pessoa mais delicada, ter um 

comportamento tido como "diferente" por ela, ter muito jeito com a irmã e gostar de 

fazer escova nas pessoas que frequentavam o salão de sua tia, dentre outros aspectos, 

foram mencionados como expressões que "não aparecem como representações 

masculinas e geram suspeita d[a] orientação sexual [de seu filho]" (Rodríguez-

Bustamante et al., 2019, p. 246, tradução livre)38, como pode ser lido a seguir:  

                                                             
38 No original: "no figuran como representaciones masculinas y generan suspicacia de su orientación 

sexual" (Rodríguez-Bustamante et al., 2019, p. 246). 
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No meu caso, eu descobri, eu desconfiei quando ele tinha três anos de idade. Eu 

até brinco com ele, assim, porque hoje a gente tem uma relação mais fácil, que 

eu sabia que ele era gay desde os três anos de idade, porque ele foi tirar uma 

foto, aí, ao invés dele tirar a foto como os meninos tiravam, ele fez diferente, ele 

fez uma pose diferente. Aí um dos nossos amigos disse: "não, X [nome do 

filho]! Firma, firma! Homem não tira foto assim!". Mas mesmo assim ele 

continuou. Aí eu já desconfiei daquilo. Ele nem lembra desta foto. Aí foi 

passando o tempo, aí foram acontecendo algumas coisas que eu via que não era 

de menino, assim, o jeito do menino. A gente morava no bairro, o bairro era 

cheio de meninos, um monte de menino levado, e eu via que o X sempre foi 

mais delicado, que ele nunca teve brinquedinho de menino, assim. Não, ele tinha 

os carrinhos dele. Ele nunca me pediu boneca, nem nada, só que ele era 

diferente. Aí, dos três anos eu já comecei a sentir. . . . Aí depois eu fiquei 

grávida, aí ele tinha muito jeito com ela [com a irmã] e foi seguindo assim, foi 

seguindo. Aí depois minha irmã tinha um salão na época, e ele começou a fazer 

escova. Aí eu já achei que... Não que não possam existir outros homens que 

façam escova e que não sejam gays, isso não tem nada a ver. Mas, falando do X, 

mas como eu já tinha aquela desconfiança, eu via aquela coisa como diferente. 

Só que quando ele fez 18 anos foi a vez que ele foi me falar, aí em caí em 

depressão. Ele não veio me falar. Minha irmã me falou e minha irmã fala assim, 

meias palavras. Só que as meias palavras dela eu sempre entendi. Aí eu entendi 

direitinho o que ela falou comigo. (Teresa, comunicação pessoal) 

Mais adiante em seu relato, Teresa lembrou de uma violência de gênero que 

praticou contra o filho e a trouxe à tona. "Eu lembro que, na infância dele, uma vez eu 
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bati nele, xinguei ele porque... eu não sei o que ele fez e eu falei: "você queria ser 

menina?" Eu lembrei disso agora, só isso, acho que foi um erro" (Teresa, comunicação 

pessoal). A esse respeito, para Preciado (2013), violências desse tipo são feitas para 

protegerem "as normas sexuais e de gênero que dolorosamente eles mesmos [os 

responsáveis pelas crianças] tinham internalizado, através de um sistema educativo e 

social que castigava todas as formas de dissidência com a ameaça, a intimidação, o 

castigo, e a morte" (p. 2). 

 

5.2.3.2 Sentimentos despertados na mãe pela descoberta 

A respeito dos sentimentos que foram despertados em Teresa quando ela tomou 

conhecimento da homossexualidade de seu filho, ela contou que foi muito difícil lidar 

com a descoberta de ter um filho gay, que foi algo que a fez sofrer muito: 

Aí eu lembro que eu tomei dois remédios esse dia, nessa noite. E eu tava de 

férias no meu trabalho, ainda bem! Porque eu não aguentaria trabalhar porque eu 

fiquei muito, muito mal. Eu achei que eu fosse, sabe quando você ainda tem um 

fundo de esperança que não seja? Porque acaba que todo mundo é 

preconceituoso. As pessoas não entendem, não aceitam. Só que, quando se trata 

do seu filho, ou você ama ele do jeito que ele é... Porque eu conheço também 

casos de pessoas que se afastam do filho e que não quer saber, e que põe pra 

fora. Aí ele falou comigo que esperava que eu fosse por ele pra fora de casa. 

Mas, nossa, nem por um minuto passou isso pela minha cabeça.  

[...] Aí quando eu consegui conversar com ele, porque demorou, aí ele falou isso, 

e eu falei que jamais eu ia colocar um filho meu pra fora. Pode ser gay ou 

mulher ou homem, independente do que seja. Sabe qual foi meu maior erro? Eu 
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tinha vergonha também. Juntou duas coisas, dois fatores muito agravantes: a 

vergonha, eu tinha muita vergonha dos outros verem que ele era gay, sabe, dele 

andar comigo cheio de coisinha, e outro era o medo de alguma pessoa fazer 

alguma coisa com ele. Eu pensava: meu Deus, alguém vai fazer alguma coisa 

com o meu filho! Eu morava num bairro mais deserto e ele tava na época de sair. 

E eu falava com ele: "Pelo amor de Deus! Não volta pra casa! Não volta, dorme 

lá!" Porque eu tinha medo de alguém, meu medo era perder ele. . . . Aí eu sofri 

muito, eu não gostava, nossa, eu tinha pavor, eu não admitia. Eu perguntava pra 

Deus: "meu Deus, o que eu fiz? Eu nunca ri de ninguém, eu nunca falei, eu 

nunca critiquei". Eu via assim, igual os outros sempre riram, fazendo piadinha, 

igual de escola . . . . Será que é castigo? . . . Aí depois Deus foi acalmando meu 

coração. Tanto que minha família nem toca no assunto. Acho que se fosse com 

eles... Igual, eu ainda tenho algumas barreiras, eu ainda tenho algumas coisas 

que ainda me incomodam, mas eu consigo lidar muito bem. Ele ainda brinca 

comigo: "uma hora você ainda vai apanhar na rua!" (risos). Porque, às vezes, eu 

olho e falo assim: "é viado" (risos). Brincando, sabe? Assim, brincando mesmo, 

porque eu tenho o maior respeito, gosto muito dos amigos dele, das amigas dele. 

Nesse meio, meio que forma um grupo que é assim, né?  

[...] Eu não aceitava. Igual eu te falei: eu não tinha nada contra, eu nunca falei de 

ninguém, mas eu não queria que eu tivesse um filho assim. Pros outros tudo é 

mais fácil, né, mas pra mãe é muito difícil você pensar: "É agora! É a minha 

vez!" Não é fácil, eu passei maus pedaços. Eu sofri muito, eu chorei muito, 

nossa foi um processo bem doloroso! É um processo do-lo-ro-so. Eu acredito 



160 
 

que... Tem muita gente que aceita mais fácil ou não, eu não sei. (Teresa, 

comunicação pessoal) 

A respeito do forte sofrimento sentido por Teresa, levado a seu ápice na ação por 

ela levada a cabo de tomar "dois remédios" no dia em que recebeu a notícia sobre a 

homossexualidade de seu filho, é possível concluir que ele, assim como o sofrimento de 

outros familiares de pessoas LGBTQIA+ quando da tomada de conhecimento da 

orientação afetivo-sexual heterodissidente e/ou da "identidade" de gênero cisdissidente, 

possui uma gênese social radicada no preconceito contra pessoas LGBTQIA+ e no 

heterossexismo. Esse sofrimento vivenciado por LGBTQIA+ e por suas famílias de 

origem é um dramático exemplo de sofrimento social, por ser um sofrimento 

perversamente imposto pelas normas disciplinadoras da sexualidade e do gênero, 

provindas do processo de exclusão social hétero e cisnormativo, quando não também 

por outras normas excludentes. De acordo com Pussetti e Brazzabeni (2011), o 

sofrimento social "Alude, ao mesmo tempo, a uma série de problemas individuais cuja 

origem e consequência têm as suas raízes nas fraturas devastantes que as forças sociais 

podem exercitar sobre a experiência humana" (p. 469). 

Portanto, sofrimentos desse tipo são vivenciados pelo indivíduo, mas não têm 

sua gênese nele. Ademais, além de ter identificado o medo de que alguma pessoa 

pudesse fazer mal a seu filho, Teresa identificou como sendo seu maior erro em relação 

à descoberta que seu filho era gay, o sentimento de vergonha que sentia das outras 

pessoas perceberem a homossexualidade dele.  

Sobre esse aspecto, Modesto (2010), no caminho de compreender o percurso da 

rejeição/aceitação das mães face à tomada de conhecimento da homossexualidade de 

seus/suas filhos(as), à luz dos principais efeitos passionais que disso se precipitarão, 
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aponta a vergonha como uma das paixões negativas mais importantes, por sua 

recorrência nos depoimentos por ela colhidos, em meio a muitas outras que perdurarão 

durante todo esse percurso, e que, em muitos dos casos, jamais desaparecerão. 

Conforme analisado pela autora, a vergonha diria respeito ao saber que o outro sabe. 

Ainda sobre esta paixão relacionada ao saber, faz-se preciso aproximar de uma primeira 

questão levantada por ela: 

a pessoa homossexual, sujeito destinatário que se encontra num estado de não 

ser aprovado pelo destinador, é o filho. Por que os pais teriam vergonha? A 

autossanção negativa implica em culpa. E por que encampar a sanção de outro 

que não foi dirigida a ela? Mais uma vez encontramos essa ambiguidade 

subjetiva: mãe e filho, atores, se confundem como um só actante narrativo a ser 

sancionado negativamente por um arquidestinador-julgador. De acordo com o 

saber e crença comuns: se o filho for homossexual, a culpa é da mãe, a vergonha 

é da mãe. A mãe sanciona negativamente o filho; a sociedade sanciona 

negativamente os dois. (Modesto, 2010, p. 190) 

A passagem supracitada aponta para algo fundamental: não só os(as) filhos(as) 

homossexuais (destinatários(as)) podem se sentir, em algum momento, 

envergonhados(as), por se julgarem negativamente quanto a sua orientação afetivo-

sexual, mas também as mães destes(as) filhos(as), destinadoras-julgadoras, como um 

também produto das circunstâncias nas quais estão imersas, também, muito 

frequentemente, sancionar-se-ão, a si mesmas, de mesmo modo (o que pode, no caso 

das mães, apontar hipoteticamente para uma culpa, como afirma Modesto (2010)). A 

esse respeito, no final de sua entrevista, Teresa relatou que outras pessoas a culparam e 

sua irmã pela homossexualidade de seu filho.  



162 
 

[As pessoas diziam que] eu e a minha irmã que mimamos muito o X [filho da 

entrevistada], porque ele conviveu no meio de mulher só, porque é só ele. Aí 

eles culparam a mim e a minha irmã, sabe? Eles falam viado e eles falam que ele 

virou, virou viado por causa de mim e da minha irmã, e contato só com mulher. 

(Teresa, comunicação pessoal) 

Ainda sobre a vergonha, para Modesto (2010), ela 

está na confluência de uma paixão identitária (a imagem virtual que tenho de 

mim; e a avaliação que faço dessa imagem) e uma paixão coletivizante (a 

imagem que eu consigo projetar socialmente e a avaliação da sociedade que me 

influencia como pessoa). (1993:201-202). Assim, podemos dizer que a 

"vergonha" é uma paixão cognitiva, estreitamente relacionada a julgamentos 

intersubjetivos e sociais, isto é, à moralização. A vergonha é um sentimento que 

se relaciona à honra. Ter um filho diferente da maioria, principalmente quando a 

diferença é relacionada à sexualidade, é desonroso, na nossa cultura. (pp. 185, 

186, grifos da autora) 

Para efeito da leitura de Modesto (2010), é preciso compreender como a 

vergonha se formaria. Para ela, a vergonha consiste no encontro de duas outras 

configurações: a inferioridade e a exposição. Dois sentimentos se encontrariam para 

produzir a vergonha: o sentimento de inferioridade pelo fato de o sujeito não ter 

conseguido alcançar sua imagem-fim, aquela projetada socialmente e avaliada 

positivamente pelos seus pares; e o sentimento de estar exposto, isto é, o receio de o 

sujeito expor-se e ser ridicularizado pelo universo socioletal que o circunda. Quanto à 

divisão interna que a vergonha estabeleceria no sujeito seu depositário, o que é visto é 

que a vergonha se realiza a partir da seguinte divisão:  
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a) Ele realiza uma autossanção negativa; 

b) Ele está sob a sanção do outro e a encampa. 

O sujeito fica envergonhado, porque crê no modelo construído do que ele deve 

ser (uma imagem-fim), mas percebe que não consegue atingir aquela imagem 

virtual. Além do autojulgamento, ele "elege o juízo do outro como legítimo para 

julgar, negativamente, a imagem de si que consegue projetar". (de-La-Taille, 

1999, p. 25 como citado em Modesto, 2010, p. 189, grifos da autora) 

Para Sawaia (2008), o "Corpo é matéria biológica, emocional e social, tanto que 

sua morte não é só biológica, falência dos órgãos, mas social e ética. Morre-se de 

vergonha, o que significa morrer por decreto da comunidade" (p. 101). Nesse sentido, é 

possível notar que ambas as autoras, Modesto (2010) e Sawaia (2008), consideram que 

as emoções são, também elas, fenômenos sociais, e, por isso, fenômenos históricos e 

ideológicos, que podem ser usados, a depender da priorização efetivada por cada 

momento histórico, "como estratégia de controle e coerção social" (Sawaia, 2008, p. 

102). Especificamente, ambas consideram, portanto, que "A vergonha e [também] a 

culpa são sentimentos morais . . . ideologizados com a função de manter a ordem social 

excludente, de forma que a vergonha das pessoas e a exploração social constituem as 

duas faces de uma mesma questão" (Sawaia, 2008, p. 102). Ou seja, também os 

sentimentos, o caráter dos afetos e as emoções possuem significados (intersubjetivos e, 

portanto, sociais e históricos) enraizados no viver cotidiano, significados estes que, de 

acordo com Sawaia (2008), ao trabalhar com as afirmações de Vigotsky, "afetam nosso 

sistema psicológico pela mediação das intersubjetividades" (Sawaia, 2008, p. 103).  
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5.2.3.3 Estratégia de comunicação adotada pela mãe 

Apesar de no início de sua tomada de conhecimento sobre a homossexualidade 

de seu filho Teresa ter relatado que foi muito difícil para ela lidar com esse fato e 

também ter relatado, durante a entrevista, que optou, inicialmente, por não falar com 

ninguém a respeito disso, atualmente ela disse lidar "com a maior naturalidade" com o 

fato de ter um filho gay, não se importando em falar sobre esse aspecto da vida de seu 

filho seja com que pessoa for (seja da sua própria família, seja uma pessoa que se 

encontre fora de seu grupo familiar, seja uma pessoa amiga) - postura esta que é 

reveladora de que, atualmente, esta mãe adota uma estratégia de comunicação aberta 

(Smietana, 2010) a respeito da homossexualidade de seu filho. Além disso, ela relatou 

que consegue, atualmente, até levar esse assunto "na brincadeira", sobretudo, com 

outras pessoas que convivem com pessoas LGBTQIA+ em suas famílias ou com 

alguém que "mesmo que não tenha ninguém na família, é pessoa bem decidida, sabe, 

bem instruída, que não tem preconceito de nada nem com ninguém" (Teresa, 

comunicação pessoal). Eis o que foi relatado por ela:   

Entrevistadora: Você já contou para outras pessoas sobre a homossexualidade do 

seu filho?  

No início mesmo foi muito difícil. Assim, aí eu não falei com ninguém, até 

mesmo porque as pessoas já tavam desconfiadas e todo mundo acho que soube 

junto, sabe? Então ficou aquele clima pesado, as pessoas mais próximas a mim. 

Só que hoje em dia eu falo sobre isso com qualquer pessoa, com a maior 

naturalidade. Qualquer pessoa mesmo, seja da família, seja de fora ou amigo. 

Aliás, eu até consigo agora lidar, levo até um pouco assim, quem tem esse 

humor também, igual o meu, eu consigo levar até na brincadeira às vezes. Mas 
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foi algo muito sério, mas no passado, agora não. Aí, assim, no início, como eu 

não falava, todo mundo ficava triste junto comigo, eu percebia. Só que agora, as 

pessoas que eu falo, que eu levo na brincadeira, normalmente tem alguém 

também, assim do mesmo jeito na família ou é pessoa totalmente, mesmo que 

não tenha ninguém na família, é pessoa bem decidida, sabe, bem instruída, que 

não tem preconceito de nada nem com ninguém. Então assim, eu não tenho 

problema com isso. Eu não sei se eu tô conseguindo responder as suas 

perguntas, porque pra mim, agora, tá muito fácil, assim, embora eu tenho medo, 

o medo continua. Mas pra mim, hoje em dia, é normal falar disso, com qualquer 

pessoa. (Teresa, comunicação pessoal) 

Quanto ao sentimento de medo que Teresa relatou ainda ter, ela descreveu: "O 

meu medo maior é alguém matar ele, alguém bater nele, porque existe, você vê, você vê 

na televisão toda hora que matou homossexual... não adianta! O pessoal, o ser humano é 

muito ruim. Não tem compaixão" (Teresa, comunicação pessoal). Este medo que Teresa 

sente se justifica pelo fato de seu filho ser uma pessoa LGBTQIA+ em uma sociedade 

lgbtfóbica, mas também se justifica pelo fato de seu filho apresentar um comportamento 

que socialmente o aproxima do feminino, tornando-o mais vulnerável. 

Quando perguntada sobre como ela lida com esse assunto em seu ambiente 

profissional, Teresa relatou que, na época em que soube da homossexualidade de seu 

filho, "não comentava com ninguém não. Eu fiquei pouco tempo lá também depois, 

assim, sabe? Eu não comentava não" (Teresa, comunicação pessoal). Quando 

perguntada sobre qual motivo a teria levado a não comentar, naquela época, sobre a 

homossexualidade de seu filho com as pessoas de seu trabalho, ela relatou que   
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Não confiava nelas, não me sentia à vontade porque nessa época eu ainda tava 

muito chocada. Então elas são muito críticas, sabe? Então eu preferi ficar quieta, 

chegar em casa e falar em casa, sabe? Mas, se fosse hoje em dia, seria o 

contrário: eu não ia me importar com isso, entendeu? Como eu não me importo. 

(Teresa, comunicação pessoal) 

Teresa também foi indagada se ela já quis esconder ou já escondeu a 

homossexualidade de seu filho de outras pessoas. A essa pergunta, a entrevistada deu a 

seguinte resposta: 

Ah, eu já tive vergonha. Esconder não tem como, né? . . . Mas eu já tive muita 

vergonha. Hoje eu nem ligo. . . . Hoje em dia eu não ligo mais, mas antes eu 

ficava tensa, pensando: será que fulano sabe? Igual eu te falei: faz parte da 

minha vergonha. Eu tinha medo, sabe, dos outros ficarem comentando porque 

comentou na época, né? Mas agora todo mundo já acostumou. Todo mundo 

sabe, então pra mim é bem tranquilo, agora. Talvez se você tivesse me 

entrevistado numa outra época eu ia tá te dando um outro depoimento, mas hoje 

pra mim eu aceito, é isso e pronto. É o que ele é. (Teresa, comunicação pessoal) 

É possível notar, a partir de tais trechos da fala de Teresa, que a estratégia de 

comunicação adotada por ela se alterou ao longo do tempo. No início, ela adotou uma 

estratégia de comunicação fechada a respeito desse aspecto da vida de seu filho. Já com 

o passar dos anos e com um entendimento mais compreensivo a respeito da 

homossexualidade de seu filho, ela passou a adotar uma estratégia de comunicação 

aberta a esse respeito.  
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5.2.3.4 Razões para a adoção da estratégia de comunicação pela mãe 

Quando perguntada sobre o que a leva, atualmente, a falar abertamente com as 

outras pessoas sobre o fato de ter um filho gay, ela relatou que 

Então, vários motivos, assim: uma, eu fui acostumando com a ideia, sabe, eu fui 

aceitando que não interessa o jeito que é, é meu filho. E fui entendendo também 

que não é uma escolha, que isso não é uma escolha, assim que eu penso. A 

pessoa é assim e pronto e não é menos que outra de maneira alguma. E é isso, 

pra mim não faz diferença. Eu aceito de boa, todas as formas, todas as formas. 

(Teresa, comunicação pessoal) 

Além de não compreender a homossexualidade como uma escolha, o que, por 

exemplo, favorece que não invista em tentativas de suposta reversão da orientação não 

heterossexual, Teresa demonstrou lidar com certa descontração a respeito de uma crença 

socialmente compartilhada de que as pessoas se tornariam pessoas LGBTQIA+: 

Às vezes tem um colega dele e ele fala comigo: "mãe, eu vou na casa de 

fulano!" Aí eu brinco e falo assim: 'não vai não porque fulano é viado e você vai 

virar viado!" (risos). Porque tem muita mãe que acha que vira viado, que vira 

sapatão. Mas não é não, é da pessoa. Só que tem mãe que é cega, que não quer 

enxergar. (Teresa, comunicação pessoal) 

É possível ver assim que Teresa suscita, explicitamente, como motivos que a 

levam a adotar uma comunicação aberta a respeito da homossexualidade de seu filho, o 

fato de ter se "acostumado" com o fato de seu filho ser gay e também o fato de não 

compreender a homossexualidade como uma prática volitiva.  

Teresa também disse que acredita que falar abertamente sobre a 

homossexualidade de seu filho trouxe e traz benefícios para sua saúde emocional se 
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comparado com o receio de compartilhar essa informação com as outras pessoas que, 

anteriormente, ela teve. De acordo com ela: 

Antes eu não tinha sossego, sabe? Eu deitava e acordava com isso na cabeça. 

Hoje não: hoje pra mim é natural. Eu nem penso nisso. É natural. Não é pra mim 

que é natural: a realidade é essa e pronto. Então eu não tenho problema nenhum 

com isso. Isso daí não é meus problemas. Quem dera fosse! (risos). (Teresa, 

comunicação pessoal) 

Ao final de sua entrevista, Teresa, assim como Kátia, relatou seu desejo de que 

existisse um grupo que congressasse familiares de pessoas LGBTQIA+. 

Eu acho que devia ter tipo uma casa de apoio, sabe, com umas reuniões, pra 

pessoa ir, pra ver se abre a cabeça, pra ver se entende que a pessoa não virou 

sapatão, que a pessoa não virou viado. . . . Seria muito importante a gente ouvir 

a opinião das outras pessoas. Eu queria que tivesse um grupo de mães, sabe, 

assim? Pra gente tá participando, pra gente tá trocando ideia. Principalmente 

pras mães que tão chegando agora, porque é um processo bem doloroso. E você 

ter o apoio de outras pessoas que passou e passam pela mesma dificuldade é 

bem mais fácil, quando você tá junto, né? Sozinha é tão difícil. . . . Aqui em 

[cidade onde a entrevistada reside] podia ter um grupo desse. Eu acho que a 

gente tem que ter esse grupo pra gente ir, a cada 15 dias, a cada um mês, pra 

gente trocar ideia, pra gente desabafar, chorar, falar, falar o que quiser. Podia ter 

sim, podia ter alguém que tomasse essa atitude de montar esse grupo. (Teresa, 

comunicação pessoal) 

A necessidade de grupos para convivência de mães/pais de filhos(as) 

LGBTQIA+, apesar da inegável contribuição que significa no processo de integração 
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desse aspecto à vida familiar e social, evidencia ainda as assimetrias entre as diversas 

orientações afetivo-sexuais e "identidades" de gênero, porque é impensável um coletivo 

de mães/pais de filhos(as) heterossexuais e cisgêneros. 
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6 SÍNTESE CRUZADA DOS DADOS  

Para conhecer os contornos singulares que a administração da informação 

referente à homossexualidade de seus filhos apresenta nas experiências de vida das seis 

mães entrevistadas, a interpelação feita a elas foi orientada por objetivos específicos, ora 

resgatados: a) conhecer como a informação de que o filho é gay chegou a elas; b) 

identificar quais foram os sentimentos despertados quando tomaram conhecimento da 

homossexualidade de seus filhos; c) identificar qual o tipo de estratégia de comunicação 

adotado por elas; e d) identificar qual(is) razão(ões) para a adoção do tipo de estratégia 

de comunicação empregado. 

Quanto ao recebimento da informação referente à homossexualidade de seus 

filhos, constatou-se que as experiências delas foram diversificadas em vários aspectos. 

Quanto ao tempo transcorrido desde o recebimento da informação até a entrevista, 

Laura disse que recebeu a informação há mais ou menos quatro e cinco anos (não soube 

precisar), Renata há cinco anos e Luciana há quatro anos. Já Lindalva, Kátia e Teresa 

disseram ter recebido a informação há mais tempo: Lindalva há sete, oito, nove anos 

mais ou menos (ela não soube precisar), Teresa há 11, e Kátia há mais ou menos 12 

anos.  

Os tipos de descoberta também variaram: quatro mães passaram por um tipo de 

descoberta atenuada, quais sejam, Laura, Renata, Teresa e Kátia. Isto é, tais mães 

passaram por uma espécie de preparação, construída a partir de supostos indícios 

identificados por elas ao longo do crescimento de seus filhos e por desconfianças 

sentidas em relação à homossexualidade deles. As outras duas mães, Luciana e 

Lindalva, passaram por um tipo de descoberta pontualizada, tipo este caracterizado pela 

surpresa sentida diante da comunicação do filho sobre sua não heterossexualidade, em 
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que a mãe relata nunca haver percebido, anteriormente à revelação, a homossexualidade 

dele. 

Quanto às quatro mães que passaram por uma descoberta do tipo atenuada, três 

relataram como supostos indícios que as levaram a desconfiarem da homossexualidade 

de seus filhos fatos percebidos diretamente por elas: brincar muito com a prima, ter 

mais afinidade e amizades com meninas do que meninos, ter pedido a ela uma boneca, 

nunca falar em meninas, nem falar em namorar, "estar sempre na dele" e "não se abrir 

para comentar nada" (Laura, comunicação pessoal); preferência do filho por brincar de 

boneca e não carrinho, e ele ter tido crises de ansiedade e Síndrome do Pânico (Renata, 

comunicação pessoal); ter feito uma pose "diferente" do que normalmente outros 

meninos faziam no momento em que se posicionou para uma foto, ter preferência por 

aquilo que não é frequentemente associado a "coisas de menino", "ter muito jeito com a 

irmã" e gostar de escovar os cabelos de outras pessoas (Teresa, comunicação pessoal). 

Quanto à Kátia, a quarta e última mãe que viveu uma descoberta do tipo atenuada, os 

indícios não foram percebidos por ela diretamente em comportamentos do filho, mas 

vieram por "indiretas" que sua filha dava em relação à homossexualidade de seu irmão, 

"indiretas", na visão da entrevistada, que tinham a intenção de ajudá-la a tomar 

conhecimento e lidar melhor com esse aspecto da vida do filho, quando ela viesse a 

saber que ele era gay.  

Esses indícios demarcam, especialmente, o flagrante binarismo de gênero, em 

que há uma oposição entre o que seria esperado de homens e de mulheres, marcante na 

sociedade brasileira, como discutido anteriormente. Além disso, nunca falar em 

meninas, não falar em namorar, "estar sempre na dele" e "não se abrir para comentar 

nada" apontam para o fato de que, muitas vezes, pessoas gays, por exemplo, e pessoas 
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LGBTQIA+ no geral, deixam de se expressar livremente por receiarem serem 

identificadas como tal, em um contexto hétero e cissexista, mantendo o sigilo acerca de 

aspectos de sua vida que estão ou podem estar associados a sua orientação afetivo-

sexual heterodissidente e/ou a sua "identidade" de gênero cisdissidente, passando a 

omitir aspectos que possam "revelá-la(s)". Tais posturas assumidas pelos filhos das 

entrevistadas podem ser compreendidas como resultado das percepções que eles 

desenvolvem de "que não se encaixa[m] em muitas das características que deveria[m] 

ter, segundo preceitos familiares e sociais heteronormativos e sexistas" (Souza, 

Marcelino Nascimento & Scorsolini-Comin, 2020, p. 7). 

Quanto às duas mães que passaram por uma descoberta do tipo pontualizada, 

ambas relataram que a notícia sobre a homossexualidade foi dada por seus próprios 

filhos: Lindalva relatou que seu filho lhe disse que era gay após ele ter decidido contá-

la, em casa. Isso se deu, ela acredita, pelo fato de, na mesma noite, ela ter ido buscá-lo 

em uma festa e tê-lo visto acompanhado por um amigo, de muito tempo, que "parecia 

ser gay". Tendo falado com o filho sobre seu temor de que as outras pessoas pudessem 

"confundi-lo" com um homem gay, por ele estar, com frequência, na companhia de um 

amigo com tal orientação sexual, o que se seguiu logo após, já em casa, foi uma 

conversa, iniciada por seu filho, em que ele contou a ela e ao seu marido que era gay. Já 

Luciana foi comunicada por seu filho sobre o fato de ele ser gay, a partir de um 

agendamento de uma conversa que ele fez com ela, via WhatsApp, solicitando-lhe que 

tivessem uma conversa assim que ela chegasse em casa, depois do trabalho. 

Quanto à pessoa que informou as entrevistadas sobre esse aspecto da vida de 

seus filhos, três delas afirmaram que foram informadas diretamente pelo próprio filho, 

quais sejam, Laura, Luciana e Lindalva. Quanto às outras três mães, Renata foi 



173 
 

informada pela mãe de um amigo do filho que também era gay, e depois perguntou 

diretamente a seu filho sobre sua sexualidade; Kátia foi informada por sua outra filha e 

depois seu filho também conversou com ela a esse respeito; e Teresa foi informada por 

sua irmã e, posteriormente, seu filho também conversou com ela a respeito de sua 

homossexualidade. Assim, é possível concluir que, a fim de que as mães acessem a 

informação da orientação afetivo-sexual de seus filhos, são necessários mediadores, e 

estes são diversos, como se constatam nos casos acima referidos. Por vezes, os 

mediadores são os próprios filhos e por vezes outras pessoas das relações deles (mães e 

filhos).  

Quanto aos sentimentos que foram despertados nas mães quando elas tomaram 

conhecimento da homossexualidade de seus filhos, destacam-se: o medo, referido por 

Laura, Renata, Kátia e Teresa em relação, especialmente, à violência psicológica e física 

da qual seus filhos são potenciais alvo em um contexto lgbtfóbico; culpa, no caso de 

Laura, por ter se separado quando seu filho era muito pequeno, pelo fato de ele "ter 

crescido sem pai", por ele, supostamente, não ter tido referência masculina e por ela ter 

demorado bastante para ter um novo companheiro; de choque/surpresa/susto, nos casos 

de Renata, Lindalva e Kátia; de tristeza, no caso de Luciana (não pelo fato do filho ter 

uma orientação homossexual, mas por temer que ele passasse a sofrer julgamentos, 

preconceitos, perseguições e maus-tratos e passasse, com isso, a ser infeliz); de 

desespero, constrangimento e estresse, no caso de Lindalva; e sofrimento, vergonha, 

pavor e dor, no caso de Teresa. Enfim, todas as mães referem sentimentos negativos que 

denotam que a revelação da informação acontece e se revela numa sociedade regida 

pela norma heterossexual; e que, mesmo quando a mãe consegue lidar melhor com essa 
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informação, um fato é inegável: os(as) outros(as) (de suas famílias ou fora delas) são 

temidos como possíveis perpetradores(as) de violência lgbtfóbica. 

Quanto ao tipo de estratégia de comunicação adotado por elas, identificou-se que 

Laura, Renata e Luciana apresentam uma comunicação seletiva a respeito da 

informação referente à homossexualidade de seus filhos, e Lindalva, Kátia e Teresa 

apresentam uma comunicação aberta.  

No caso das três primeiras mães, o que foi visto é que diferentes modos de 

engajamento comunicativo são postos em prática por elas, a depender das situações 

contextuais nas quais se veem imersas, em relação ao que aparecerá e o que não 

aparecerá no que diz respeito à homossexualidade de seus filhos, o que deixa evidente a 

constante prática de negociação da visibilidade dessa informação feita por elas (mães) e 

eles (filhos) e entre ambos(as). Frequentemente estas mulheres se engajam em 

comportamentos comunicativos omissivos, a saber: evitar comentar sobre esse aspecto 

da vida de seus filhos com determinadas pessoas, inclusive com as pessoas de suas 

próprias famílias; evitar dar muitos detalhes sobre seus filhos; preferir deixar a natureza 

do relacionamento homossexual deles vaga, caso haja um relacionamento (por exemplo, 

ao apresentar o parceiro amoroso de seu filho como um amigo); preferir que as pessoas 

que ainda não são informadas a respeito desse aspecto da vida de seus filhos continuem 

a não saber sobre a homossexualidade deles; deixar de comentar sobre esse aspecto caso 

surja o assunto em algum momento, por exemplo, em rodas de conversa; e, ainda, dar 

respostas que não deixam explicitar o fato de seus filhos não estarem em um 

relacionamento heterossexual, por serem gays, quando são questionadas se os filhos não 

estão em um relacionamento amoroso com mulheres.  
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Desse modo, o que foi visto no caso destas mães que adotam uma comunicação 

seletiva é que seus comportamentos comunicativos ora enunciam a homossexualidade 

de seus filhos em alguns contextos, ora contribuem, em outros contextos, com o 

surgimento e/ou com a manutenção de diversos "armários", e ainda, enunciar ou calar 

são estratégias que podem ser acionadas em um mesmo contexto.  

Nesse sentido, Laura menciona que isso é feito por "uma questão de respeito" 

com seu filho e Renata, adotando a mesma justificativa, acrescenta que seu filho já lhe 

pediu para não comentar sobre esse aspecto de sua vida. Já Luciana justificou não 

comunicar abertamente sobre a homossexualidade de seu filho não por preconceito ou 

por se sentir envergonhada, mas por ser um desejo de seu filho. Assim, o que pode ser 

concluído é que ambos, mães e filhos, são atravessados por imposições de 

comedimentos, silêncios, ocultações e condutas omissivas (Silva Filho & Rodrigues, 

2012) a fim de conseguirem que a informação da homossexualidade não seja 

amplamente divulgada.  

Quanto às mães entrevistadas que adotam uma comunicação aberta a respeito da 

informação sobre a homossexualidade de seus filhos, quais sejam, Lindalva, Kátia e 

Teresa, a primeira e a terceira, afirmaram que nem sempre adotaram este tipo de 

comunicação a esse respeito. Antes de passar a comunicar abertamente, Lindalva 

mencionou que era "um pouquinho dolorido" para ela falar sobre o assunto com outras 

pessoas e que guardou a informação para si por "um bom tempo". Já Teresa mencionou 

que, inicialmente, optou por não falar com ninguém a respeito da homossexualidade de 

seu filho, como, por exemplo, em seu ambiente profissional, por não ter sentido 

confiança nas pessoas com quem trabalhava, e por não ter se sentido à vontade, por 

estar, ainda, à época, "muito chocada" pela notícia, e temer ser alvo de críticas. A 
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respeito disso, pode-se afirmar que estas mães tiveram de elaborar a informação 

referente à homossexualidade de seus filhos e ressignificá-la para então, passar a 

comunicá-la abertamente. 

Apenas Kátia, das três entrevistadas, respondeu negativamente à pergunta se já 

quis esconder ou se já escondeu a homossexualidade de seu filho de outras pessoas. No 

entanto, o fato de Kátia ter comparado a homossexualidade à gravidez para justificar o 

tipo de estratégia de comunicação por ela assumido - no sentido de que 

homossexualidade e gravidez seriam fenômenos que "não poderiam ser escondidos", 

pois "aparecem com o tempo" - revela certo resquício de preconceito em sua fala, pois 

leva a supor que, talvez, se a homossexualidade fosse algo passível de ser escondido, ela 

poderia desejar e preferir escondê-la.  

Por fim, no que concerne às razões que comparecem como justificativas para a 

adoção, pelas mães, do tipo de estratégia assumido por elas, Laura e Renata 

argumentaram que a homossexualidade seria "uma questão muito pessoal" da vida de 

seus filhos para que elas viessem a adotar uma comunicação ampla a respeito desse 

assunto e que seria "uma questão de respeito" para com eles. Duas outras razões 

também contribuem para que estas duas mães adotem uma comunicação seletiva a 

respeito da informação de que seus filhos são homens gays: o fato de elas reconhecerem 

a existência de muito preconceito contra as pessoas LGBTQIA+ e temerem que essa 

rejeição, existente inclusive em suas próprias famílias, se voltasse contra elas e seus 

filhos, caso passassem a comunicar amplamente a homossexualidade deles; bem como o 

fato de a própria visão das referidas mães a respeito da homossexualidade, em especial a 

de Laura, ainda ser atravessada por preconceitos de diversas ordens (embora ela tenha 

demonstrado se esforçar para não ser uma pessoa preconceituosa).  
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Ambas as mães em questão relataram já terem presenciado comentários 

preconceituosos em relação à diversidade sexual em suas relações sociais, e que não se 

manifestam quando "alguém comenta de alguém" (Laura, comunicação pessoal). Renata 

foi mais incisiva em seu relato ao explicitar que já sentiu "desconforto" nas situações 

em que presenciou comentários preconceituosos em relação às pessoas LGBTQIA+, 

mas afirmou que nem ela nem seu filho podem manifestar alguma reação contrária a 

esse tipo de comentário, pois, se o fizessem, estariam "entregando" a condição em que 

vivem. Nota-se, assim, que ambos se sentem impotentes e não se autorizam a reagir 

diante de situações de preconceito, o que lhes exige um constante comedimento e uma 

ocultação da informação sobre ser mãe de um filho gay e um homem gay.   

Já Luciana contou que o que a leva a adotar uma comunicação seletiva a respeito 

da homossexualidade de seu filho é o fato de ele próprio ter lhe dito que não era 

necessário contar para as demais pessoas, além daquelas que ele já havia contado. 

Segundo ela, tal pedido poderia ser motivado por, talvez, seu filho não se sentir 

completamente à vontade para falar com todas as pessoas a respeito de sua 

homossexualidade ou por ser uma pessoa mais introvertida.  

Ademais, ainda segundo ela, ter que preocupar-se com a interpretação das 

pessoas, por exemplo, acerca do gosto de seu filho por passar esmalte e ter que tecer 

explicações sobre isso é uma situação que gera desconforto tanto para ela quanto 

também para sua mãe. Isso lhe faz desejar que o filho passe a comunicar amplamente 

sobre a sua homossexualidade, afinal, esses recorrentes cálculos sobre o revelar e o 

esconder a orientação afetivo-sexual não heterossexual despendem não apenas tempo, 

mas uma grande energia psíquica, a tal ponto que esta mãe chegou a preferir que seu 
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filho comunique abertamente essa informação para lhe poupar do desgaste do 

"armário". 

Finalmente, quanto às razões que comparecem como justificativas, de acordo 

com as mães que adotam uma estratégia de comunicação ampla, para o emprego desse 

tipo de estratégia, Lindalva alegou que não se sentiria bem adotando outra postura 

comunicativa, uma vez que ela não vê "problema" no fato de seu filho ser gay. Kátia 

também afirmou não ver problema algum neste fato, relatando que aceita o filho "da 

maneira que ele é". Relatou, também, ser preferível que ele se sinta bem, se sinta 

acolhido por sua família do que "se sentir desprezado, humilhado", e que não adiantaria 

ela esconder a homossexualidade de seu filho e isso acabar gerando sofrimento a ele. 

Acredita ainda, que a pessoa que oculta sua orientação não heterossexual ou tem essa 

orientação ocultada por pessoas que são conhecedoras dessa informação (por sua 

própria mãe, como exemplo), sofre. Por fim, Teresa relatou que dois fatores 

contribuíram para que ela adotasse uma comunicação aberta a respeito da 

homossexualidade de seu filho: o primeiro corresponde ao fato de ela ter ido se 

"acostumando", "aceitando" o fato de seu filho ser gay, e o segundo corresponde ao fato 

de que ela foi compreendendo, ao longo do tempo, que a homossexualidade não era 

fruto de uma escolha, um ato de vontade.  

Também os fatos de seus próprios filhos não ocultarem a informação a respeito 

de suas homossexualidades em seus trânsitos sociais e elas não identificarem 

desvantagens para seu próprio bem-estar nem para suas relações sociais, comparecem 

como razões para o emprego do tipo de estratégia de comunicação aberta por estas três 

mães. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do presente estudo objetivou-se conhecer e analisar de quais modos 

mães heterossexuais e cisgêneras, residentes em uma cidade interiorana de Minas 

Gerais, na Mesorregião do Campo das Vertentes, administram a informação referente à 

homossexualidade de seus filhos. Em um primeiro momento, foi feita uma revisão não-

sistemática da literatura, sobretudo, nacional, a respeito de como as mães levam a cabo 

a administração da informação referente às orientações afetivo-sexuais e/ou 

"identidades" de gênero, respectivamente, hétero e cisdissidentes de seus/suas filhos(as).  

Foi constatado, a partir desta revisão, que, predominantemente, as mães e pais 

enfrentam dificuldades para comunicarem a informação referente a esses aspectos para 

outras pessoas, como familiares próximos, demais parentes, colegas de trabalho e pares 

de seus ambientes religiosos (caso tenham). É frequente que mães e pais de pessoas 

LGBTQIA+ sintam vergonha de se apresentarem como pais e mães de filhos(as) 

LGBTQIA+ ou a tenham tido em algum momento, por serem orientações afetivo-

sexuais e "identidades" de gênero estigmatizadas socialmente. O "segredo" sobre estes 

aspectos costuma ser transferido aos pais e às mães quando seus/suas filhos(as) lhes 

"revelam" serem LGBTQIA+. Ou seja, é comum que, quando uma pessoa LGBTQIA+ 

"saia do armário", sua família passe a habitá-lo. Isso levou a compreender que não 

somente pessoas LGBTQIA+ seriam afetadas e estariam envolvidas pelo "armário": 

também sua família ver-se-ia fortemente atravessada por ele. Ou seja, pais e mães 

também passam por um processo de coming out paralelo ao de seus/suas filhos(as), 

quando estes(as) externalizam suas orientações afetivo-sexuais e/ou suas "identidades" 

de gênero LGBTQIA+ a eles(as).  
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Muitas vezes, um acordo de não comunicação da homossexualidade do(a) 

filho(a), por exemplo, é estabelecido por algumas famílias ou acontece um acordo 

ambivalente de comunicação, acordo este que compreende que a homossexualidade 

pode ser externalizada em alguns contextos e situações, mas, em outros, ela não deve 

ser comunicada. O "armário', nesse sentido, comparece, frequentemente, nos discursos 

dos pais e das mães, como algo que é justificável e necessário em muitas situações, por 

diversos motivos, segundo eles(as). 

Como em parte da bibliografia consultada, a questão da administração da 

informação da orientação afetivo-sexual de filhas e/ou filhos LGBTQIA+39 por mães e 

pais, não apareceu (Santos, Brochado Júnior & Moscheta, 2007; Patiño, Torres & 

Abagaro, 2014; Zúñiga, 2014; Brandão, 2016; Silva, Nascimento & Nascimento, 2016; 

Novo, 2017; Rosa, Barr & Souza, 2017; Longhini, 2018; Reis, 2018; Souza & Veiga, 

2018); ou, quando muito, apareceu apenas de forma periférica e/ou residual (Herdt & 

Koff, 2002; Pérez-Sancho, 2005; Sedgwick, 2007; Toledo, 2007; Modesto, 2010; 

Ferreira, 2012; Xavier, 2013; Alves & Moniz, 2015; Hauer & Guimarães, 2015; 

Modesto, 2015; Baratto, 2018; Braga et al., 2018; Marcelino Nascimento, 2018; 

Nascimento & Garcia, 2018; Novais, 2018); foi formulada a seguinte questão: como 

mães, residentes em uma cidade do interior de Minas Gerais, administram a informação 

referente à homossexualidade de seus filhos? 

A partir de um estudo de casos múltiplos, foi identificado que algumas mães 

ainda acabam "optando" por não comunicarem a homossexualidade de seus filhos para 

                                                             
39 Como já foi afirmado anteriormente neste trabalho, apenas um artigo foi por identificado como tendo 

como questão nuclear as estratégias de gestão da informação sobre a homossexualidade assumidas por 

mães e pais e seus/suas filhos(as) em suas interações cotidianas. Mas é possível ver que, neste artigo, 

intitulado Estrategias de comunicación de familias con padres gays/ madres lesbianas, de Smietana 

(2010), os sujeitos homossexuais são as mães e os pais, e os sujeitos heterossexuais são suas filhas e 

filhos. No caso da investigação aqui conduzida, diferentemente, os sujeitos heterossexuais são as mães, e 

os sujeitos homossexuais são seus/suas filhos(as). 
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diversas pessoas e em diversas situações, escondendo a homossexualidade de seus 

filhos. Na maioria das vezes, até mesmo as mães que atualmente empregam uma 

comunicação aberta a esse respeito, já empregaram a seletividade no modo de 

administrarem tal informação em momentos anteriores de suas vidas, pelo fato de as 

orientações afetivo-sexuais não heterossexuais, assim como as "identidades" de gênero 

cisdissidentes, ainda serem estigmatizadas no interior de um contexto hétero e 

cissexista.  

Ademais, o lapso temporal compareceu como um fator importante no modo 

como as mães administram a informação sobre a homossexualidade de seus filhos, 

sendo possível hipotetizar que quanto maior o período de tempo transcorrido desde o 

recebimento da informação pelas mães, menor a dificuldade enfrentada por elas para 

comunicarem amplamente a homossexualidade de seus filhos, e que, por sua vez, 

quanto mais recente tenha sido essa notícia, mais fechada seja a estratégia de 

comunicação adotada por elas. É necessário advertir que não se trata simplesmente de 

esperar que o tempo transcorra para que tal comunicação possa se ampliar. E é 

importante salientar que se está falando aqui de um processo que envolve não apenas 

seus filhos, mas, antes, todas as pessoas, em especial seus familiares, como é o caso 

delas mesmas. 

Assim, aponta-se aqui para a necessidade de se dar mais atenção ao que tem 

acontecido ao longo desse processo vivenciado por pessoas LGBTQIA+ e por suas 

famílias, para o que pode acontecer ao longo dele e, mais especialmente, para o que de 

saudável, justo e democrático deveria acontecer no seu transcurso. Em especial, destaca-

se a necessidade de diversas mediações qualificadas atuarem na relação vivenciada por 

pessoas LGBTQIA+ e seus familiares (como, por exemplo, as provenientes de políticas 
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públicas) para que possa haver uma constante desconstrução de preconceitos em relação 

às vivências LGBTQIA+. 

 

7.1 Limitações do presente estudo e indicações para futuras pesquisas 

 Cabe destacar algumas limitações que esta pesquisa apresenta. A principal delas 

refere-se ao fato desta não ter conseguido alcançar mães que se sentem desconfortáveis 

e sofram (às vezes, gravemente) quando o assunto a ser tratado é a homossexualidade 

do filho e/ou filha (lembrando que o objetivo inicial era também alcançar mães de filhas 

lésbicas). Enfim, foi possível entrevistar apenas mães que, em menor ou maior grau, se 

sentem confortáveis em relação à homossexualidade de seus filhos.  

As mães que não aceitaram participar do estudo não queriam falar sobre esse 

aspecto de suas vidas e da de seus/suas filhos(as), o que é lamentável quando a 

pretensão é colocar o conhecimento científico a serviço da superação de desigualdades e 

da valorização das diferenças, pois isso requer a colaboração das próprias pessoas 

estigmatizadas. Isso implica em questionar: como tem se dado o acesso a determinados 

segmentos sociais e quem se consegue envolver nos estudos realizados? A esse respeito, 

essa limitação aponta para a necessidade de adoção de estratégias metodológicas que 

resultem na participação de mães que tenham essas peculiaridades, com o que estudos 

posteriores podem se ocupar.  

Outra importante limitação que esta dissertação apresenta diz respeito ao fato de 

terem sido excluídas, como possíveis participantes deste trabalho, mães que ainda não 

tinham conhecimento da orientação heterodissidente de seus/suas filhos(as). Se for 

possível ouvi-las, estudos posteriores podem captar o que elas vivenciam no período em 
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que ainda não têm ou têm fragmentos dessa informação, já que o choque psíquico 

vivido pelas mães é frequente em um contexto heterossexista. 

A presente investigação focou na participação de mães, o que também é um 

limite. Por isso, é indicado que novos estudos se concentrem, particularmente, em obter 

a participação de pais de pessoas LGBTQIA+ para melhor compreender como os 

homens lidam com a questão das orientações afetivo-sexuais heterodissidentes e/ou 

"identidades" de gênero cisdissidentes de seus/suas filhos(as), uma vez que "o pai é 

frequentemente referido como figura relacional que apresenta dificuldades mais 

marcadas de aceitação da orientação sexual dos/as filhos/as do que a mãe" (Costa, 

Oliveira & Nogueira, 2010 como citado em Xavier, 2013, p. VII). Importante também 

que novos estudos incluam outros familiares, pois esta pesquisa evidenciou que eles 

concorrem de forma significativa para os modos como as mães administram a 

informação da homossexualidade. 

Este trabalho buscou, como possíveis entrevistadas, apenas mães de pessoas 

lésbicas e gays, merecendo destaque, mais uma vez, o fato de se ter conseguido 

entrevistar apenas mães de homens gays. O fato de não terem sido entrevistadas mães 

de mulheres lésbicas impediu que se trouxessem à discussão as percepções específicas 

de mães destas mulheres. Ainda, outro limite desta investigação é a não inclusão de 

mães de pessoas com "identidades" de gênero estigmatizadas, como as de pessoas trans 

ou travestis, e mesmo de pessoas com outras orientações, como as pessoas bissexuais, 

por exemplo. Por isso, evidencia-se a relevância de realizar novos estudos, ampliando o 

espectro de "identidades" de gênero e orientações afetivo-sexuais, a fim de melhor 

compreender os desafios enfrentados nas relações entre pessoas LGBTQIA+ e seus 

familiares. 
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Além disso, a presente pesquisa buscou como entrevistadas mães que fossem 

heterossexuais e cisgêneras. Indica-se que futuras investigações busquem entrevistar 

mães que, também elas, assim como seus/suas filhos(as), sejam pessoas LGBTQIA+.  

Outra limitação do estudo refere-se ao fato de que, apesar de terem sido 

coletadas algumas características das entrevistadas, tais como idade, autodeclaração de 

raça/etnia, escolaridade, profissão, religião em que a mãe foi criada, religião que ela 

frequenta atualmente, renda individual mensal, renda mensal de seu núcleo familiar, 

estado civil e onde cresceu (cidade de região metropolitana, cidade interiorana ou área 

rural), pouco, de fato, foi possível apontar e discutir sobre como esses aspectos 

interferiram/interferem no modo como a informação de que o filho é gay chegou para as 

mães, nos sentimentos provocados nelas quando do conhecimento desse aspecto da vida 

de seus filhos, no tipo de estratégia de comunicação adotado e nas razões que elas 

alegam para adotar um determinado tipo de estratégia (e não outro). De todas as 

variáveis que foram conhecidas em relação às entrevistadas, a única que apresentou um 

significado relevante foi o tempo transcorrido desde o recebimento da informação da 

homossexualidade do filho, como referido. Esse aspecto e a exploração de outras 

variáveis merecem a atenção de estudos futuros. 

Com base em Marcelino Nascimento e Scorsolini Comin (2018), aponta-se que 

"Outra limitação [do estudo] foi o fato de ser uma pesquisa transversal, ou seja, com 

apenas um encontro, pois se houvessem mais encontros poderiam ser descobertos outros 

pontos que talvez não foram revelados no momento da entrevista" (p. 742). Isto é, a 

realização de um número maior de encontros poderia proporcionar uma maior 

familiaridade entre participantes e pesquisadora e um ambiente mais favorável à 

intimidade para o compartilhamento de conteúdos, por vezes, ainda difíceis de serem 
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lidados ou mesmo de serem rememorados e verbalizados pelas mães. Por conta disso, 

novas pesquisas podem viabilizar uma interação mais prolongada entre entrevistador(a) 

e entrevistados(as). 

Ainda, como limite poder-se-ia questionar o presente estudo quanto à sua 

capacidade de permitir um tipo de generalização dos resultados conhecido como 

"generalização estatística". 

Esse método de generalização é comumente reconhecido porque os 

pesquisadores do estudo possuem pronto acesso a fórmulas para se determinar o 

grau de certeza com que as generalizações podem ser feitas, dependendo 

principalmente do tamanho e da variação interna dentro do universo e da 

amostragem. Além disso, essa é a maneira mais comum de se generalizar ao se 

realizar levantamentos (p. ex., Fowler, 1998; Lavrakas, 1987), e é uma parte 

integrante (embora não seja a única) de se generalizar a partir de experimentos. 

(Yin, 2001, p. 53) 

Ao contrário deste tipo de generalização, os resultados deste estudo de casos 

múltiplos, fruto dos dados empíricos produzidos sobre a amostragem, não permitem 

fazer inferências sobre uma população. O método de generalização que o presente 

estudo se permite fazer é uma "generalização analítica", como se depreende da leitura 

de Yin (2001). Desse modo, os resultados empíricos alcançados por meio desta 

investigação serão generalizados em relação a uma teoria mais geral. 

Os estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são generalizáveis a 

proposições teóricas, e não a populações ou universos. Nesse sentido, o estudo 

de caso, como o experimento, não representa uma "amostragem", e o objetivo 
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do[a] pesquisador[a] é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e 

não enumerar frequências (generalização estatística). (Yin, 2001, p. 29) 

Além disso, o fato de se ter optado por trabalhar apenas com um projeto de tipo 

qualitativo e não com um projeto misto (isto é, um projeto que combina, 

simultaneamente, uma abordagem qualitativa e quantitativa) pode ser compreendido 

como outro limite do estudo. Se, por um lado, projetos qualitativos como o que foi aqui 

desenvolvido - se adequadamente utilizados - fazem um alto investimento na alta 

densidade e no aprofundamento dos dados produzidos, significativos em sua 

singularidade e ocorrências específicas, por outro, eles deixam escapar as 

potencialidades do método quantitativo, que consistem na alta confiabilidade e 

reprodutibilidade dos resultados alcançados (quantificação das uniformidades e 

regularidades). Embora os recursos metodológicos qualitativos e quantitativos possuam, 

por óbvio, uma natureza diferenciada, não se pode vê-los como extremos opostos ou 

dicotomias. Deste modo, foi constatado, a partir de uma discussão conduzida por 

Creswell (2010) e por Minayo e Sanches (1993), que haveria, pois, complementaridade 

e não oposição contraditória entre os tipos de pesquisa postos em análise, tratando-se de 

investigações de natureza diferente, não sendo nenhuma delas - nem a qualitativa nem a 

quantitativa - mais científica do que a outra (ambas complexificariam o raciocínio sobre 

a cientificidade). No mesmo sentido, Magno-Silva (2020) pondera que a combinação 

desses diferentes pontos de ancoragem metodológicos "nos parece auxiliar de forma 

mais efetiva a nomear o impensável, pois se estudos quantitativos explicitam em 

números ou porcentagens a dimensão/proporção do [problema de pesquisa], por outro 

lado pesquisas qualitativas ilustram, sua própria dinamização" (p. 178). 
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7.2 Recomendações 

Ao longo deste trabalho, mais do que conhecer e analisar como mães 

heterossexuais e cisgêneras administram a informação referente à homossexualidade de 

seus filhos - embora esse tenha sido o principal objetivo - buscou-se conhecer e 

compreender como essas mulheres lidam com esta informação pelo fato, sobretudo, dos 

familiares "pode[re]m apresentar reações negativas, sofrimento e desorganização em 

face da questão [das orientações afetivo-sexuais e/ou "identidades" de gênero hétero e 

cisdissidentes]" (Palma & Levandowski, 2008, p. 778), como discutido anteriormente 

nesta dissertação, por serem estas orientações e "identidades" estigmatizadas 

socialmente. Buscou-se com isso oferecer uma maior compreensão e visibilidade acerca 

das dificuldades ainda fortemente enfrentadas, não apenas pelas próprias pessoas 

LGBTQIA+, mas também por outras pessoas que lhe são próximas, como é o caso de 

seus familiares, em uma sociedade que é lgbtfóbica.   

Corrobora-se o entendimento extraído de um dos relatórios sobre violência 

lgbtfóbica no Brasil, o que teve como referência o ano de 2011, de que "Conhecer o que 

acontece na realidade, com suas contradições, avanços e violências, é a melhor maneira 

de traçar objetivos, metas e estratégias para modificá-la" (Brasil, 2011, p. 8). Nesse 

sentido, os relatos produzidos a partir da escuta das entrevistadas podem se revelar de 

grande importância no desenvolvimento de recomendações práticas a respeito dessa 

realidade tornada desigual que é vivenciada por pessoas LGBTQIA+ e seus familiares.  

Tendo em vista a surdez coletiva produzida, especialmente, em relação às 

questões que envolvem a comunidade LGBTQIA+ e seus familiares, compreende-se 

como uma primeira recomendação a ser feita a necessidade de criação de lugares de 

escuta específicos para mães de filhos(as) LGBTQIA+ e para seus outros familiares. A 
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criação de tais lugares vai ao encontro do que apregoa, como adequado e necessário, a 

literatura especializada que vem se debruçando sobre a temática de famílias em cujo 

seio se encontram entes LGBTQIA+. Isso se evidencia quando trechos, tais como os 

que são elencados a seguir, são escritos por autores(as) para pensar sobre a necessidade 

de escuta que envolvem tais famílias:  

[Há] a necessidade de ampliação das pesquisas acadêmicas e principalmente a 

aplicação desse conhecimento na elaboração de políticas, tanto no contexto 

público quanto em instituições privadas, que possam suscitar na criação de 

grupos de apoio, lugares de escuta específicos, acompanhamento integral da 

saúde mental dessas famílias, para que elas tenham condições de reconstrução 

dos laços afetivos e ainda promover uma mudança na cultura de criminalidade 

da homossexualidade, que pode ser um fator gerador do conflito familiar em 

torno da homossexualidade. . . . os familiares retratam a importância da 

informação sobre a homossexualidade e o apoio de grupos para o acolhimento 

de seus (as) filhos (as), citados por sete colaboradores. A importância de locais 

de escuta especializados fica claro quando seis dos onze pais citam na fase de 

elaboração o silêncio em torno da revelação. (Alves & Moniz, 2015, p. 10) 

Políticas de atenção a essa população podem se concentrar nos processos de 

coming out, promovendo uma escuta clínica [mas não apenas] que proporcione 

maior aceitação e, consequentemente, maior sentimento de pertença, integração 

e qualidade de vida. (Nascimento & Scorsolini-Comin, 2018, p. 1538) 

Trechos como esses indicam, para além da necessidade de desenvolvimento de 

mais estudos em torno do sofrimento frequentemente vivido pelas famílias de origem de 

pessoas LGBTQIA+ em razão da tomada de conhecimento da não heterossexualidade, a 
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demanda pela construção de espaços de escuta especializados em oferecer suporte 

psicológico e acompanhamento a estas famílias para que elas, com isso, consigam 

desenvolver e/ou ampliar seus recursos de enfrentamento em relação aos estigmas 

sociais que ainda fortemente recaem sobre as pessoas LGBTQIA+ e também sobre as 

pessoas que lhe são próximas, como é o caso de seus familiares. 

As necessidades sentidas por duas das mães entrevistadas, a saber, Kátia e 

Teresa, em relação à criação de grupos de apoio constituídos por familiares de pessoas 

LGBTQIA+, além de corroborarem as necessidades acima mencionadas, convergem 

para o que também já havia sido afirmado por Da Mata (2016): 

Tendo em vista as expectativas dos adolescentes homossexuais [e das pessoas 

LGBTQIA+ no geral] estarem centradas no desejo de serem aceitos e 

respeitados no seio familiar, evidencia-se a necessidade de a família ser 

estimulada a procurar grupos de apoio psicossocial. Os grupos podem se 

constituir em um espaço fecundo de troca de experiências e de materiais de 

divulgação sobre as questões que envolvem a homossexualidade. Contudo, a 

condição homossexual de um filho, mesmo quando conhecida, ainda se 

configura como um tema-tabu para muitos pais, o que reitera a relevância dos 

grupos de acolhimento para os pais. (Santos, Brochado-Júnior, & Moscheta, 

2007 como citado em Da Mata, 2016, p. 84-85) 

O que foi notado por Da Mata (2016) a respeito do papel benéfico que os grupos 

de acolhimento para os familiares de pessoas LGBTQIA+ podem ter no processo de 

aceitação pelos quais estes familiares passam, também foi constatado por Ferreira 

(2012). Para esta autora, o suporte que encontram em grupos de apoio para familiares de 

pessoas LGBTQIA+ também é um fator crucial na questão da aceitação que podem 
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desenvolver. De acordo com ela, para poder melhor compreender as experiências 

vivenciadas por seus/suas filhos(as) LGBTQIA+, muitos pais e mães buscam grupos de 

apoio parental: "A partilha de experiências com outros progenitores que se encontrem 

na mesma situação é também uma das estratégias mais utilizadas [na aceitação e 

integração da orientação afetivo-sexual dos filhos(as)]" (Saltzburg, 2004 como citado 

em Ferreira, 2012, p. 18). Também de acordo com outra autora, a saber, Reis (2018), ler 

sobre a temática LGBTQIA+ e participar de encontros promovidos por associações 

LGBTQIA+ podem ser atividades de grande valia para que a aceitação familiar possa 

vir a se concretizar.   

Outro ponto que merece consideração diz respeito ao fato de que todas as 

pessoas, mas que, especialmente, todos(as) os(as) profissionais devem ser 

estimulados(as) a conhecer e compreender as vivências das pessoas LGBTQIA+ sob um 

ponto de vista científico, educando-se, intervindo, prestando apoio e educando as outras 

pessoas sobre a ainda difícil realidade enfrentada por essa comunidade e por outros 

segmentos tidos como minoritários. Assim, outra implicação prática do presente estudo 

refere-se à importância que os(as) diversos(as) profissionais assumem, mais que, 

especialmente, os(as) educadores(as), os(as) psicólogos(as) e demais profissionais da 

saúde tem, quando o assunto a ser tratado é, especialmente, as questões das pessoas 

LGBTQIA+ e suas famílias de origem.  

Palma e Levandowski (2008) apontam, especificamente, para a necessidade de 

"criação de programas psicossociais voltados para essa parcela da população, tais como 

o oferecimento de um suporte psicológico não apenas para essas mulheres [lésbicas], 

mas também [para as demais pessoas que integram a comunidade LGBTQIA+ e] seus 

familiares" (p. 778). A esse respeito, cabe aqui um apontamento sobre como o modelo 
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teórico do Estresse de Minorias, mencionado neste trabalho, pode auxiliar no 

planejamento de intervenções, sejam elas clínicas ou sociais: uma das possibilidades 

mencionadas por Paveltchuk (2018) é a utilização desta teoria como uma base para o 

desenvolvimento de intervenções afirmativas com familiares que possuem entes 

LGBTQIA+. A proposta seria auxiliar familiares de entes LGBTQIA+ na compreensão 

de que as não-heterossexualidades e as "identidades" de gênero não-cisgêneras são, 

respectivamente, uma expressão natural da sexualidade e do gênero humano e alertá-los 

sobre como as condições sociais estigmatizadoras, ainda fortemente existentes, podem 

atuar como estressores crônicos específicos adicionais nas vidas das pessoas que 

pertencem ao grupo LGBTQIA+, na tentativa de, ao estarem munidos dessas 

informações, como afirma a autora, esforçarem-se por mudar suas concepções e práticas 

preconceituosas em relação a essa população. 

Oliveira (2012) chama a atenção para o fato de que 

é importante preparar sistemas de prevenção para esta comunidade podendo os 

profissionais da psicologia ter um importante papel a desempenhar 

nomeadamente na intervenção e na educação de crianças, adolescentes e 

encarregados/as de educação sobre as questões LGBT, no sentido da 

desconstrução de mitos e preconceitos. Ações de sensibilizações e informação 

em escolas e outras instituições bem como discussão objetiva e científica do 

assunto nos meios de comunicação poderão também ser importantes 

mecanismos de destruição de mitos, transmitindo simultaneamente à 

comunidade LGBT uma mensagem de suporte e aceitação. (Oliveira, 2012, p. 

47) 
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Já Da Mata (2016) mostrou, a partir da revisão de outros estudos, que 

intervenções nas relações entre pessoas LGBTQIA+ e seus familiares podem (e devem) 

ser feitas e se apresentam como uma oportunidade para reduzir as disparidades de saúde 

relacionadas às orientações afetivo-sexuais e/ou às "identidades" de gênero. Nesse 

contexto, os profissionais da saúde podem comparecer com grande importância, na 

medida em que podem traçar estratégias para incentivar os familiares a acolherem os 

entes LGBTQIA+ de suas famílias, quando essas pessoas compartilham a informação 

referente à sua orientação afetivo-sexual e/ou "identidade" de gênero e em todos os 

momentos que decorrem do processamento desta informação. Um dos estudos revisados 

por esta autora apontou para a fragilidade da saúde mental da população LGBTQIA+ 

em um ambiente lgbtfóbico, levando-a a concluir que "Isso evidencia a premente 

necessidade de investimento do[s] . . . profissionais de saúde em ações que favoreçam a 

saúde mental desta população" (Da Mata, 2016, p. 75-76).  

A autora também aponta para a importância de uma abordagem 

multiprofissional, que congregue, por exemplo, enfermeiros(as), psicólogos(as), 

assistentes sociais e psiquiatras.  

A atuação conjunta entre profissionais da área de educação e de saúde poderia 

contribuir para que o momento da revelação da homossexualidade fosse menos 

turbulento tanto para o adolescente [e, é necessário estender, para as demais 

fases da vida e demais pessoas LGBTQIA+] como para seus familiares.  

Para que [no entanto] esses profissionais atuem de modo efetivo junto aos 

adolescentes [idem] e seus familiares, faz-se necessário repensar a formação 

acadêmica, sobretudo na área de saúde e educação, inserindo no currículo 
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componentes que os sensibilizem e instrumentalizem para o trabalho no que se 

refere à diversidade sexual humana. (Da Mata, 2016, p. 83) 

A respeito do ponto anterior, Magno-Silva (2020) faz uma crítica, a partir da 

revisão de outros estudos, ao fato de serem "raros os cursos de ciências humanas e 

sociais em que a grade curricular contempla de forma ampla e efetiva as discussões 

sobre diversidade sexual e gênero" (p. 32), apontando, assim, para a necessidade das 

unidades educacionais abordarem essas temáticas, por exemplo, em suas matrizes 

curriculares. No mesmo sentido, Rigolon et al. (2020) afirmam que a falta de preparo 

dos(as) profissionais que integram o sistema de saúde brasileiro está relacionada ao fato 

de que os currículos de suas graduações não contam com disciplinas, e mesmo 

discussões, que contemplem gênero e sexualidade. Quando há a discussão dessa 

temática nos cursos de saúde, de acordo ainda com os(as) mesmos(as) autores(as) acima 

citados, ela é feita de forma incipiente ou optativa. Tais ausências, segundo eles(as), 

levam "a um total desconhecimento e a atitudes preconceituosas, até mesmo violentas, 

no atendimento aos transgêneros [e, pode ser estendido, no atendimento às pessoas 

LGBTQIA+ no geral]" (Rigolon et al., 2020, p. 2). Particularmente eles(as) chamam a 

atenção para o fato de que o acesso ao sistema de saúde pelas pessoas trans e travestis 

deve ser estimulado e facilitado por meio de políticas públicas. Ainda no mesmo 

sentido, Guardarrama e Alfonso (2012) apontam para a necessidade dos(as) 

profissionais da saúde, especialmente eles(as), serem capacitados(as) para atuar junto à 

população LGBTQIA+ para que, desse modo, consigam efetuar uma intervenção 

adequada para o bem-estar social dessa população, isto é, consigam efetuar uma 

intervenção que seja anti-lgbtfóbica. 
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Outrossim, três recomendações que são feitas por Rojas, Pena e Barragan (2014) 

no sentido de minorar a discriminação sentida, especialmente, por jovens adultos 

homossexuais, convergem para todas as recomendações acima mencionadas. A primeira 

delas aponta para a importância de se desenvolver consciência crítica nas famílias 

desses indivíduos para que estes possam contar com fatores protetores em casa e 

consigam uma integração social maior, sem temores em relação à lgbtfobia familiar. A 

segunda recomendação sinaliza para a importância das instituições educativas e para os 

conteúdos positivos em relação à comunidade LGBTQIA+ que elas podem e devem 

produzir e dirigirem aos(às) professores(as) e aos(às) familiares das pessoas que 

pertencem a essa comunidade. Já a terceira recomendação assinala a importância que as 

secretarias de saúde têm em relação ao bem-estar e ao aumento da qualidade de vida das 

famílias de pessoas LGBTQIA+, por meio de programas que visem à integração social.  

Quanto à assistência social, que foi reconhecida no artigo 194 da Constituição 

Federal de 1988 como política protetiva cuja responsabilidade é do Estado e como um 

direito de cidadania, que em conjunto com a saúde e com a previdência, é componente 

da Seguridade Social, de acordo com Andrade (2019), e uma vez que a principal 

ocupação de tal política é "prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência 

de riscos sociais, independente de contribuição prévia, e deve ser financiada com 

recursos previstos no orçamento da Seguridade Social" (Brasil, 2012, p. 16 apud 

Andrade, 2019, p. 117), compreende-se que cabe também evocá-la e a seus/suas 

profissionais a se apresentarem na discussão sobre as questões relativas a LGBTQIA+, 

assim como o fazem Menezes e Silva (2017).  

De acordo com Andrade (2019), em uma sociedade capitalista, patriarcal, 

racista, lgbtfóbica, entre outras características, como é o caso da sociedade brasileira, 
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tem-se um quadro de desproteção social e vulnerabilidade que apresenta múltiplas e 

complexas dimensões e que deve ser abarcado pela oferta socioassistencial. Para esta 

autora, a política de assistência social tem alargado seu público-alvo na direção de 

contemplar todas as pessoas e grupos que se encontrem vulneráveis e envoltos(as) em 

riscos, para além daqueles(as) que se encontram nesta condição por causa de sua renda, 

tais como "famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade; . . . identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural 

e sexual; . . . diferentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos e 

indivíduos" (Brasil, 2005, p. 33 como citado em Andrade, 2019, p. 119).  

 Andrade (2019) afirma que as situações de vulnerabilidade a serem combatidas 

(prevenidas e enfrentadas) pela política da assistência social dizem respeito também às 

fragilizações de vínculos afetivos e de pertencimento social oriundos de discriminações, 

como as de gênero e as relacionadas à sexualidade, que vitimam famílias e indivíduos. 

Nesse sentido, é possível afirmar que a comunidade LGBTQIA+ está relacionada, de 

modo muito próximo, por causa do contexto lgbtfóbico no qual se encontra inserida, às 

vulnerabilidades e também às situações de risco social (situações estas que podem ser 

compreendidas como de intensificação das vulnerabilidades sociais), e é um dever da 

política de assistência social prestar serviços também à comunidade LGBTQIA+ com o 

intuito de minorar os impactos produzidos por situações que ameaçam ou violam os 

seus direitos. 

 Em linhas gerais, este estudo aponta para os direitos que cidadãos(ãs) 

LGBTQIA+ têm de terem suas demandas socioassistenciais atendidas por essa política, 

de terem suas orientações afetivo-sexuais e "identidades" de gênero hétero e cis 

dissidentes respeitadas pela área da Assistência Social, de receberem uma escuta 
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qualificada das questões que os(as) atravessam, de serem adequadamente 

informados(as), orientados(as) e, se necessário, acompanhados(as) pela equipe técnica, 

assim como suas famílias, sem serem estigmatizados(as) e discriminados(as), como 

argumenta Andrade (2019), mas, no caso desta autora, em relação aos direitos que as 

famílias têm no âmbito da oferta socioassistencial, como destacado pelos(as) 

gestores(as) e operadores(as) da Assistência Social entrevistados(as) por ela. É 

importante destacar que o caráter sigiloso do atendimento deve ser garantido a essas 

pessoas, em especial, caso elas não tenham tornado pública a informação sobre suas 

orientações afetivo-sexuais e/ou "identidades" de gênero hétero e cis dissidentes.  

 Uma experiência descrita por Andrade (2019) como sendo bastante inovadora e 

que merece ser aqui destacada é o Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS) da Diversidade Sexual, Étnico Racial e Religiosa, localizado no 

Distrito Federal. De acordo com a mesma autora, este equipamento oferece, por 

exemplo,  

grupos de terapia comunitária, de caráter permanente/contínuo e aberto . . . . No 

CREAS da Diversidade, inclusive o grupo tem caráter preventivo, voltado 

especificamente ao público LGBTQIA+, pois é aberto a todas que queiram 

participar, não se restringindo a quem é atendido pelo CREAS ou para quem já 

tenha passado por situações de violência.  

[...] [Também] No âmbito do CREAS da Diversidade destaca-se . . . o Grupo de 

Familiares LGBTQIA+, composto majoritariamente por Mães (Andrade, 2019, 

p. 265). 

 Não é menos importante mencionar as responsabilidades que o Estado, 

especificamente os governos federal, estaduais, distrital e municipais, e a sociedade 
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como um todo têm no desenvolvimento de ações que garantam os direitos humanos e a 

cidadania das pessoas que integram essa comunidade. 

Finalmente, é necessário dizer que o objetivo do trabalho desenvolvido foi por 

em causa a própria capacidade de escuta da presente mestranda em relação a pessoas às 

quais, frequentemente, é negada a possibilidade de escuta sensível, num cenário de 

surdez coletiva diante do sofrimento geralmente vivido por mães com filhos e/ou filhas 

LGBTQIA+, uma vez que há um profundo enraizamento da heteronormatividade e 

cisnormatividade no quadro de valores vigentes da sociedade brasileira. Com o 

movimento produzido por esta pesquisa objetivou-se construir um discurso plural em 

termos de vozes e de sujeitos, um discurso que estivesse atento ao que foi dito pelas 

participantes. 
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Apêndice A - Roteiro de entrevista 

 

I. Caracterização da participante 

 

1. Nome:   

 

2. Idade:  

 

3. Qual a sua profissão? 

 

4. Qual é a sua cor ou raça40?41 

( ) Prefiro não responder ( ) Branca ( ) Preta ( ) Parda ( ) Amarela/asiática ( ) 

Indígena  

 

5. Qual é o seu nível de escolaridade? 

( ) Prefiro não responder 

( ) Ensino fundamental incompleto  

( ) Ensino fundamental completo  

( ) Ensino médio incompleto  

( ) Ensino médio completo  

                                                             
40 Utilizo o termo raça entre aspas para advertir o(a) leitor(a) que, obviamente, não se trata de um uso 

desse conceito em um sentido biológico, mas em seu sentido político, social, cultural e histórico, como 

um pilar central sobre o qual o colonialismo se assentou para produzir e manter violências e 

desigualdades cognitivo-sociais, tal como afirmado por Simas e Rufino (2018). Como afirmado por estes 

dois autores: "É evidente que quando falamos em raça não usamos o conceito biológico. Pensamos, e não 

há novidade nisso, a raça como categoria política-social-cultural historicamente constituída. Em resumo: 

para a biologia, pertencemos a uma única raça, a humana" (Simas & Rufino, 2018, p. 110). 
41 As perguntas números quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11 foram extraídas do trabalho de 

Priscila Lawrenz (2017) e algumas foram adaptadas. 
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( ) Ensino superior incompleto  

( ) Ensino superior completo  

( ) Especialização 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

( ) Pós-doutorado 

 

6. Em qual religião você foi criada?  

( ) Prefiro não responder 

( ) Católica  

( ) Evangélica/protestante 

( ) Espírita/kardecista  

( ) Religião afro-brasileira (umbanda, candomblé etc.) 

( ) Ateu  

( ) Nenhuma  

( ) Outra. Qual?  

 

7. Atualmente, qual é a religião ou culto que você frequenta? 

( ) Prefiro não responder 

( ) Católica 

( ) Evangélica/protestante 

( ) Espírita/kardecista 

( ) Religião afro-brasileira (umbanda, candomblé etc.) 

( ) Ateu 
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( ) Nenhuma  

( ) Outra. Qual:  

 

8. Qual é a sua renda individual mensal? (Valor do salário mínimo: R$998,00) 

( ) Prefiro não responder 

( ) Até um salário mínimo  

( ) Mais de um até dois salários mínimos  

( ) Mais de dois até quatro salários mínimos 

( ) Mais de quatro até seis salários mínimos 

( ) Mais de seis salários mínimos  

( ) Não possuo renda individual mensal 

 

9. Qual é a renda mensal da sua família? (Valor do salário mínimo: R$998,00) 

( ) Prefiro não responder 

( ) Até um salário mínimo  

( ) Mais de um até dois salários mínimos  

( ) Mais de dois até quatro salários mínimos 

( ) Mais de quatro até seis salários mínimos 

( ) Mais de seis salários mínimos  

( ) Não possuo renda individual mensal 

 

10. Qual é o seu estado civil atual? 

( ) Prefiro não responder 

( ) Casada ou em união estável  
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( ) Solteira 

( ) Viúva 

( ) Separada  

( ) Divorciada 

 

11. Você cresceu em: 

( ) Cidade de região metropolitana ( ) Cidade interiorana ( ) Área rural 

 

12. Quantos filhos(as) você tem e quais as idades de cada um(a) deles(as)? 

 

13. Qual ou quais dos(as) seus/suas filhos(as) é(são) homossexual(is)? 

 

II. Recebendo a informação 

 

14. Conte-me um pouco sobre seu/sua filho(a) que é homossexual (A seu ver, 

quem é ele(a)? Como ele(a) é? Quais são suas características?). 

 

15. Quando foi e como você ficou sabendo que seu/sua filho(a) é homossexual? 

 

16. Como você se sentiu ao ficar sabendo da homossexualidade de seu/sua 

filho(a)? 
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17. Em relação à tomada de conhecimento de que seu/sua filho(a) é 

homossexual, a seu ver, coisas positivas vieram dela? Por outro lado, a seu ver, vieram 

coisas negativas dessa tomada de conhecimento? 

 

18. "Você sentiu falta de algum tipo de apoio/informação no processo após a 

revelação da orientação sexual do(a) seu(sua) filho(a)?" (Nascimento, 2018, p. 114). 

 

III. (In)dizendo sobre a informação  

 

19. Você acha que seu/sua filho(a) homossexual é identificado(a) facilmente 

como homossexual por outras pessoas? 

 

20. Você já contou para outras pessoas sobre a homossexualidade de seu/sua 

filho(a)? Para quem? Quando foi? Por que você decidiu contar para essa(s) pessoa(s)? 

Como eles(as) reagiram? (Perguntar sobre as pessoas da família nuclear e extensa, sobre 

as pessoas do círculo profissional, de amizades, do ambiente religioso). 

 

21. "Quem foi a primeira pessoa com quem você comentou sobre a orientação 

sexual de seu filho? Que motivo [a] levou a contar para essa pessoa? Qual era a 

situação? Como essa pessoa reagiu? Essa experiência afetou sua decisão de contar aos 

outros, ou de não contar aos outros? Por quê?" (Herdt & Koff, 2002, p. 160)42.  

 

                                                             
42 No original: "¿Quién fue la primera persona a la cual le comentó la orientación sexual de su hijo? ¿Qué 

razón le impulsó a decírselo? ¿Cuál era la situación? ¿Cómo reaccionó esa persona? ¿ Afectó esta 

experiencia a su decisión de decírselo a otros, o de no decírselo? ¿Por qué?" (Herdt & Koff, 2002, p. 160).  
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22. Caso seu/sua filho(a) já tenha tido algum tipo de relacionamento ou caso 

ele(a) tenha atualmente um, você se sente a vontade para apresentar a pessoa com quem 

ele(a) esteve/está, para outras pessoas, como namorado(a) dele(a), por exemplo? Em 

caso negativo, como você apresenta essa pessoa para as outras? 

 

23. Você já quis esconder ou já escondeu a homossexualidade do(a) seu/sua 

filho(a) de outras pessoas? Por qual(is) motivo(s)? 

 

24. Em algum momento da vida de vocês, você já pediu a seu/sua filho(a) para 

que ele(a) não contasse a alguém sobre a homossexualidade dele(a) ou ele(a) já te pediu 

para que você não contasse a outras pessoas? 

 

25. Quais pessoas você acredita que sabem da homossexualidade do(a) seu/sua 

filho(a), independentemente de você de ter contado ou não para elas? (Perguntar se ela 

acha que os familiares dela sabem, se as pessoas do seu círculo profissional, do seu 

círculo de amizades, e do seu ambiente religioso (caso a entrevistada tenha) sabem). 

 

26. Caso outras pessoas saibam, o que você sente em relação ao fato dessas 

outras pessoas saberem dessa informação? 

 

27. No caso de outras pessoas de sua família também serem informadas sobre a 

homossexualidade de seu/sua filho(a), como você acha que elas lidam hoje com esse 

fato? E elas sempre lidaram dessa forma ou houve alguma mudança?  
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Ou, no caso de outras pessoas de sua família não serem informadas sobre a 

homossexualidade de seu/sua filho(a), como você imagina que elas lidariam com o 

recebimento dessa informação? 

 

28. "Considera que a revelação da orientação sexual do seu filho contribuiu para 

melhorar ou piorar as relações familiares?" (Henríquez & Rovira, 2012, p. 304, tradução 

livre)43. 

 

29. Há pessoas importantes (da sua família nuclear ou extensa, do seu círculo 

profissional, do seu círculo de amizades, e do seu ambiente religioso) para você e/ou 

para seu/sua filho(a) que você acredita que não sabem da homossexualidade dele(a)? 

Por que você acha que até o presente momento elas não foram informadas sobre isso? 

 

30. Você gostaria que essas pessoas continuassem a não saber sobre a 

homossexualidade do(a) seu/sua filho(a)? "Por quê? Você acha que [você e seu filho(a)] 

não devem dizer isso para determinar [pessoas]? Quem são elas? Por quê?" (Herdt & 

Koff, 2002, p. 160)44. Ou, ao contrário, você gostaria que elas fossem informadas sobre 

isso?  

 

                                                             
43 No original: "¿Cree que la revelación de la orientación sexual de su hijo/a ha contribuido a mejorar o 

empeorar las relaciones en el seno familiar?". 
44 No original: "¿Por qué? ¿Cree que [usted e su hijo(a)] no debe[n] decírselo a determinad[a]s 

[personas]? ¿Quiénes son? ¿ Por qué?". 
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31.  "Você já comentou a orientação sexual do seu filho com pessoas fora da 

família? Com quem? Como foi? Como eles reagiram? Como você se sentiu?" (Herdt & 

Koff, 2002, p. 160)45. 

 

32. Como você acha que seu/sua filho(a) lida com a própria homossexualidade? 

 

33. Seu/sua filho(a) comenta amplamente sobre a homossexualidade dele(a) com 

as outras pessoas ou não? 

 

34. "Como você avalia o nível de aceitação e integração da homossexualidade de 

seu filho/a em sua família?" (Henríquez & Rovira, 2012, p. 304, tradução livre)46. 

 

35. Qual a influência que você acredita que a forma como a família lida com a 

homossexualidade tenha para essa pessoa homossexual que dela faz parte, no processo 

de compreensão que essa pessoa desenvolve em relação a sua própria 

homossexualidade? 

 

IV. A experiência de ser mãe de um(a) filho(a) homossexual 

 

36. Para você o que é a homossexualidade? Você sempre entendeu a 

homossexualidade assim? 

 

                                                             
45 No original: "¿Ha comentado la orientación sexual de su hijo con personas ajenas a la familia? ¿Con 

quiénes ? ¿Cómo resultó? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo se sintió usted?". 
46 No original: "¿Cómo valoraría el nivel de aceptación e integración de la homosexualidad de su hijo/a en 

su familia?". 
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37. "Como é para você, hoje, ter um(a) filho(a) homossexual?" (Nascimento, 

2018, p. 114). 

 

38. Você acha que você já passou ou que passa por alguma dificuldade no seu 

convívio com as outras pessoas por ser mãe de um(a) filho(a) homossexual?   

 

39. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mãe de um(a) filho(a) 

homossexual? 

 

40. "Na sua opinião, quais são as preocupações mais frequentes dos pais e 

[mães] com filhos homossexuais?" (Henríquez & Rovira, 2012, p. 304, tradução 

livre)47. 

 

41. Como você se sente em relação ao modo como lida com o fato de que 

seu/sua filho(a) é homossexual?  

 

42. Você gostaria de mudar algo em relação a esse modo como lida com o fato 

de que seu/sua filho(a) é homossexual? 

 

43. "Se você pudesse dizer algo para as mães que acabaram de saber da 

homossexualidade do(a) filho(a), qual mensagem diria?" (Nascimento, 2018, p. 114). 

 

                                                             
47 No original: "¿Cuáles cree que son las preocupaciones más frecuentes de los padres con hijos 

homosexuales?". 
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44. "O que você [acha] que poderia ajudar outros pais e [mães] nesse processo 

[de tomada de conhecimento da homossexualidade de um(a) filho(a)]?" (Nascimento, 

2018, p. 113). 

 

45. Na sua opinião, qual a importância desse trabalho de recuperar a sua 

vivência enquanto mãe de um(a) filho(a) LGBTQIA+? 

 

Obrigada pela sua participação! 
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Apêndice B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezada Participante, 

 

Você está sendo convidada a participar como voluntária da pesquisa intitulada 

Administração da informação por mães heterossexuais informadas sobre a 

homossexualidade de seus/suas filhos(as), desenvolvida por Carolina Stéphanie 

Rodrigues Gonçalves, mestranda em Psicologia vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia (PPGPSI) da Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), sob orientação de Celso Francisco Tondin, professor doutor do Departamento 

de Psicologia da mesma instituição. 

Trata-se de uma pesquisa que tem como objetivo central conhecer e analisar de 

quais modos mães heterossexuais administram a informação referente à 

homossexualidade de sua(s) filha(s) e/ou filho(s). 

O convite a sua participação se deve ao fato de você satisfazer os seguintes 

critérios: ser mãe, heterossexual, com ao menos uma filha e/ou filho homossexual, 

residir na cidade onde a pesquisa será realizada, qual seja, uma cidade localizada na 

Mesorregião do Campo das Vertentes, no estado de Minas Gerais, e aceitar participar do 

estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você possui plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a 

qualquer momento. Você não será penalizada de nenhuma maneira caso decida não 

consentir sua participação, ou desistir da mesma. No entanto, reafirmamos que a sua 

participação é muito importante para a execução da pesquisa.  



223 
 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas, 

de modo que toda a entrevista será realizada apenas com a sua presença e a da 

pesquisadora, sem a presença de outros(as) voluntários(as) no local de realização das 

entrevistas. Qualquer dado que possa identificá-la será omitido na divulgação dos 

resultados da pesquisa, e o material será armazenado em local seguro pelo tempo 

mínimo de 05 (cinco) anos, segundo recomendações da Resolução 466/12. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 

solicitar da pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o 

que poderá ser feito por meio dos meios de contato explicitados neste documento. No 

presente projeto, você será identificado por meio de um nome fictício escolhido pela 

própria pesquisadora, bem como por um número de identificação, um número que será 

intransferível, mantendo a confidencialidade de todas as informações.  

A sua participação consistirá em conceder uma entrevista que elencará questões 

pertinentes às suas vivências como mãe de uma filha lésbica e/ou de um filho gay. A 

entrevista poderá ser interrompida a qualquer momento, mesmo após a assinatura deste 

termo. Não estipularemos um tempo aproximado para a duração desta entrevista, pois 

entendemos que a narrativa é subjetiva, e que, por isso, pode variar de sujeito para 

sujeito.  

As entrevistas serão registradas por meio de gravador de áudio de um notebook e 

posteriormente transcritas e armazenadas em arquivos digitais cujo acesso será restrito à 

pesquisadora e ao orientador responsável pela pesquisa por pelo menos cinco anos, 

como determina a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 2012), que 

regula as pesquisas com Seres Humanos, e orientações do Comitê de Ética em 
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Pesquisas com Seres Humanos das Unidades Educacionais de São João del-Rei - 

CEPSJ.  

Essa pesquisa implica em benefícios diretos e indiretos às suas participantes. 

Contribuirá para o avanço científico em relação aos estudos de gênero e sexualidade, 

mais especificamente em relação ao contexto das relações familiares. Os dados podem 

auxiliar na elaboração e na construção de espaços de escuta públicos e privados 

especializados em oferecer suporte psicológico e acompanhamento a famílias de 

pessoas LGBTQIA+, para que elas, com isso, consigam desenvolver e/ou ampliar seus 

recursos de enfrentamento em relação aos estigmas sociais que ainda fortemente recaem 

sobre seus entes LGBTQIA+ e também sobre elas próprias, por serem pessoas que se 

encontram próximas de pessoas LGBTQIA+.  

Como possíveis riscos aos participantes, poderá haver desconforto por abordar 

questões pessoais que poderão despertar sentimentos e emoções. Para minimizar tal 

desconforto, a entrevista poderá ser interrompida a qualquer momento, sendo de 

responsabilidade da própria pesquisadora oferecer todo aparato psicológico necessário. 

Os resultados gerais do presente estudo poderão ser divulgados em palestras 

dirigidas à comunidade científica, artigos científicos e na dissertação, sendo garantido 

sempre o anonimato de suas informações. Os resultados de forma individual serão 

repassados às participantes, estando a equipe de pesquisadores, a qualquer momento, à 

disposição para eventuais esclarecimentos. 

Não haverá nenhum custo pela sua participação neste estudo. Todos os custos 

serão de responsabilidade da própria pesquisadora. 

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo ou 

sobre os seus direitos como participante do estudo. Se outras perguntas surgirem mais 
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tarde, você poderá entrar em contato com os pesquisadores nos telefones indicados 

abaixo. 

Você receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

"Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por 

objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e contribuir para o desenvolvimento da mesma dentro de padrões éticos, ou 

seja, o Comitê avalia e monitora o andamento da pesquisa com vistas à proteção dos 

direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da 

confidencialidade e da privacidade dos envolvidos". 

 

Comitê de Ética e Pesquisa de São João del-Rei 

 

Tel e Fax - (032) 3379-5598   e-mail: cepsj@ufsj.edu.br 

 

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, 

Minas Gerais, CEP: 36301-160, Campus Dom Bosco 

 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): 

Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br 

 

 

Pesquisadora Responsável                                                             

Carolina Stéphanie Rodrigues Gonçalves  
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E-mail: crln.stephanie@gmail.com.br  

 

Orientador Responsável 

 Celso Francisco Tondin 

E-mail: celsotondin@ufsj.edu.br 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa 

e concordo em participar. Declaro que este documento foi elaborado em duas vias, 

rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pela convidada a 

participar da pesquisa, assim como pela pesquisadora responsável.  

 

São João del-Rei, ________ de _______________________ de _____. 

 

_______________________________ 

Nome da Participante                                       

_______________________________ 

Assinatura da Participante 

 

_______________________________ 

Nome da Pesquisadora                                       

_______________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 

SUJEITO DA PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

RG________________, CPF/ nº ___________________, concordo em participar do 

estudo Administração da informação por mães heterossexuais informadas sobre a 

homossexualidade de seus/suas filhos(as), sob a responsabilidade da pesquisadora 

Carolina Stéphanie Rodrigues Gonçalves, como participante voluntária. Fui 

devidamente informada e esclarecida pela pesquisadora sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 

São João del-Rei, ___de ______________ de 2019.  

 

 

Assinatura da Participante: 

___________________________________________  

 

Assinatura da Pesquisadora: 

___________________________________________  

 

Observações Complementares:  
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Anexo A - PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA (CEPSJ)
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