
 
 
 
 

WELLIGTON MAGNO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRECONCEITO E VIOLÊNCIA CONTRA HOMENS GAYS UNIVERSITÁRIOS: 

ANÁLISE DE PROCESSOS DE HIERARQUIZAÇÃO E INFERIORIZAÇÃO 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João del-Rei 

PPGPSI/UFSJ 

Março de 2020 



WELLIGTON MAGNO DA SILVA 

 

 

 

 

 

PRECONCEITO E VIOLÊNCIA CONTRA HOMENS GAYS UNIVERSITÁRIOS: 

ANÁLISE DE PROCESSOS DE HIERARQUIZAÇÃO E INFERIORIZAÇÃO 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João del-Rei 

PPGPSI/UFSJ 

Março de 2020 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Mestrado em Psicologia da Universidade 

Federal de São João del-Rei, como requisito 

parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Psicologia. 

 

Área de Concentração: Psicologia 

Linha de Pesquisa: Instituições, Saúde e 

Sociedade. 

 

Orientador: Celso Francisco Tondin 

Coorientadora: Isabela Saraiva de Queiroz 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família e amigos, com amor, 

admiração e gratidão pelo incansável apoio 
ao longo de todo processo de construção deste trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que quero dizer é o seguinte: que alguém se torne machista, racista, classista, sei lá 

o quê, mas se assuma como transgressor da natureza humana. Não me venha com 

justificativas genéticas, sociológicas, históricas ou filosóficas para explicar a 

superioridade da branquitude sobre negritude, dos homens sobre as mulheres, [da 

heterossexualidade sobre a não heterossexualidade], dos patrões sobre os 

empregados. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais 

que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser gente se 

acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar (Freire, 1996, 

p.35). 
 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus pais, Amâncio e Fátima, por todo apoio e confiança depositados em mim 

ao longo de todo processo de formação. Sem o apoio de vocês certamente não estaria e 

nem chegaria até aqui. Ao meu irmão, Édipo, pela parceria de sempre e pelos livros 

presenteados ao longo do mestrado que muito contribuíram para minha formação. É 

por/para vocês! 

Agradeço ao meu orientador, Professor Dr. Celso Francisco Tondin, por permitir 

que sua trajetória se cruzasse à minha, tendo me auxiliado em todo processo de construção 

deste trabalho com muito respeito, carinho, dedicação e empatia, tornado este momento 

muito leve. Toda minha gratidão por todos os momentos juntos. 

Agradeço à minha Coorientadora, Professora Drª. Isabela Saraiva de Queiroz, que 

tão carinhosamente me acolheu na instituição, nas atividades do Núcleo de Estudos em 

Gênero, Raça e Direitos Humanos - NEGAH, no acompanhamento das disciplinas de 

Gênero e Direitos Humanos e Métodos de Pesquisa Qualitativa em Psicologia. Obrigado 

por ter se tornado para além de uma professora de orientação, uma amiga. Sou muito grato 

a todas as experiências e aprendizados. 

Um agradecimento especial à banca de qualificação e defesa deste trabalho. Ao 

Professor Dr. Marco Aurélio Máximo Prado que, tão carinhosamente, recebeu o convite 

para composição da banca, trazendo contribuições riquíssimas para a elaboração deste 

relatório final de Pesquisa. Também à Professora Drª. Larissa Medeiros Marinho dos 

Santos pelo carinho, incentivo e contribuições no exame de qualificação. A vocês, minha 

eterna gratidão! 

À Universidade Federal de São João del-Rei, por ter me acolhido de forma tão 

carinhosa. Os momentos vivenciados dentro deste contexto foram eternizados em minha 

memória. Uma universidade referência que faz jus ao papel desenvolvido junto à 

população, compromissada com a democratização do ensino e transformação da realidade 

social.  

Ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal de São João del-Rei, por todo aprendizado transmitido nas disciplinas oferecidas 

pelo programa.  

Ao órgão financiador desta Pesquisa – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES). Em tempos de sucateamento da educação superior pública, 



gratuita e de qualidade o órgão assumiu um papel preponderante na defesa da ciência no 

país.  

À Professora Drª Sílvia Maria Melo Gonçalves, orientadora do Trabalho de 

conclusão de curso em Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A 

conclusão desse processo também foi possível pelo incentivo, apoio e dedicação nas 

orientações no término de minha graduação em Psicologia. 

Agradeço a todos os sujeitos participantes desta pesquisa, por permitirem a 

publicização de suas experiências e a compreensão dos fenômenos a partir das narrativas 

de suas vidas.  

Agradeço aos amigos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia- 

PPGPSI/UFSJ. A todo apoio institucional e/ou pessoal e ao compartilhamento de 

experiências, vivências e conhecimentos nas atividades de pesquisa: Marielle Costa, 

Elenice Araújo, Ariele Martins, Eduardo Mendes e Arnaldo Mesquita.  

Ao amigo e colaborador desta dissertação Pedro Batalhione, sem o qual o processo 

de construção deste trabalho teria sido mais difícil. Pela atuação com muito carinho e 

dedicação, auxiliando na transcrição das entrevistas e indicação do público-alvo desta 

pesquisa. 

À minha querida amiga Daianna Moura, pelos vinte e quatro anos de amizade. Sua 

presença sempre será fundamental em minha existência! Agradeço todo apoio, carinho, 

amor, cuidado e confidencialidade sobre questões de vida e também relacionadas ao 

processo de construção deste trabalho. Você é indispensável em minha vida! Um 

agradecimento especial também à Néia, Laianne, Luna e Juares por me presentearem tão 

lindamente com suas amizades e por partilharem momentos significativos e inesquecíveis. 

À minha amiga Laís Rivelli, pela inspiração e apoio ao longo de toda minha 

formação. A você, meu muito obrigado!   

Às minhas amigas de República, Carla Ferreira, Tatyane Lott e Maria Isabel pelos 

momentos de risos, choros, acolhimento e reflexões. Esse processo teria sido mais difícil 

sem o companheirismo, carinho, a alegria e a sensibilidade de vocês. Obrigado por serem 

tão especiais em minha vida. 

Aos amigos que estiveram de alguma forma presentes no período de mestrado, 

compartilhando momentos únicos e inesquecíveis: Haraíve Arantes, Otávio Andrade, 

Maíra Biajoni, Letícia Veloso, Inês Moura, Beatriz Guimarães, Flávio Andrade, Marcelo 

Abreu, Luís Reis, Samara Imamura, Marilene Santos, Stéffano Hingel, Gustavo Basilio, 

Fernanda Assumpção, Gabriel Felipe, Igor Silveira, João Santana, Henrique Nascimento. 



Um agradecimento especial à minha para sempre memorável Tia Cidinha. Sei que 

não está entre nós, no entanto, sua presença e carinho estão eternizados em minhas 

lembranças e em meu coração. 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 
 

Magno-Silva, Welligton (2020). Preconceito e violência contra homens gays 

universitários: análise de processos de hierarquização e inferiorização social. 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.  

 

Esta dissertação objetivou compreender como o preconceito, enquanto mecanismo de 

manutenção das relações de poder e hierarquização social, atua no contexto da 

Universidade, frente à realidade de alunos não heterossexuais. Este estudo está inscrito no 

tipo de metodologia denominada participatória e reivindicatória, levando em consideração 

seu comprometimento com uma agenda política que busca a transformação da realidade 

social de pessoas historicamente vulnerabilizadas, de modo que os resultados do estudo 

não produzam mais sofrimento e exclusão. Além disso, esta perspectiva coloca no cerne de 

suas análises aspectos específicos de questões sociais, como por exemplo, desigualdade, 

opressão, relações de poder, dominação etc. O presente estudo foi realizado em três campi 

de uma universidade federal do interior de Minas Gerais. Participaram da pesquisa sete 

alunos regularmente matriculados em diferentes cursos de graduação desta universidade. 

Para alcançar o objetivo proposto, numa tentativa de caminhar para além dos limites da 

produção discursiva do preconceito que naturaliza as violências diárias contra não 

heterossexuais, produzindo formas subalternas de existência, optou-se por escutar 

estudantes autodeclarados homens gays. Assim, numa primeira etapa, realizaram-se 

entrevistas narrativas, consideradas como uma forma de entrevista não estruturada e em 

profundidade em que o pesquisador encoraja seus sujeitos de pesquisa a contar histórias 

sobre algum acontecimento importante de sua vida e do contexto social. Na segunda etapa, 

efetivou-se um grupo focal com os participantes. Para além de um recurso metodológico 

complementar às narrativas, esta ferramenta é tida como uma potente estratégia política de 

enfrentamento aos sistemas heteronormativos, considerando a capacidade humana de 

formar opiniões críticas a partir da interação com outros indivíduos. Foi considerada para 

interpretação dos dados produzidos a análise crítica do discurso, utilizada em perspectivas 

feministas, a partir de contribuições foucaultianas. Nesse sentido, nossas interpretações 

levaram em conta os pressupostos de interseccionalidade, reflexividade e situacionalidade 

para a compreensão do fenômeno em questão, colocando no cerne de nossas análises, as 

relações de poder.  Podemos constatar, a partir da escuta de homens gays universitários, 

que há aspectos em comum às experiências de preconceito em suas trajetórias. Assim, 

anteriormente ao acesso à Universidade, instâncias sociais, como por exemplo, ambientes 

familiares, educacionais e religiosos, que deveriam assumir o papel na proteção e bem-

estar individual e coletivo de sujeitos em seu processo de subjetivação, inscritos na lógica 

heteronormativa, assumem o papel de reprodutoras dos mecanismos de ocultamento das 

experiências gays. Ao ingressarem em um curso de graduação, estes estudantes continuam 

enfrentando as dinâmicas de preconceito através do “armário” da Universidade, seja pela 

violência explícita seja pela omissão e silenciamento institucionais em relação às situações 

de preconceito que lhes dizem respeito. Além disso, a forma como cada sujeito vivencia o 

preconceito, em maiores ou menores níveis, será influenciada pela área do conhecimento e 

pela própria localização do curso, na Universidade. Longe de polarizar o debate entre 

reprodução e mudança social, demonstramos como esta instituição, ao invés de produzir 

exclusão, pode assumir um papel preponderante de transformação da realidade social de 

não heterossexuais a partir da problematização da própria lógica heteronormativa.  

 

Palavras-chave: Preconceito, Universidade, Violência, Homossexualidade.   



ABSTRACT 

 

Magno-Silva, Welligton (2020). Prejudice and violence against gay university men: 

analysis of processes of hierarchy and social inferiority. 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. 

 

This dissertation aimed to understand how prejudice, as a mechanism for maintaining 

power relations and social hierarchy, operates in the context of the University, in the face 

of the reality of non-heterosexual students. This study is inscribed in the type of 

methodology called participatory and claiming, taking into account their commitment to a 

political agenda that seeks to transform the social reality of historically vulnerable people, 

so that the results of the study no longer produce suffering and exclusion. In addition, this 

perspective places specific aspects of social issues at the heart of its analysis, such as 

inequality, oppression, power relations, domination, etc. The present study was carried out 

on three campuses at a federal university in the interior of Minas Gerais. Seven students 

regularly enrolled in different undergraduate courses at this university participated in the 

research. To achieve the proposed objective, in an attempt to move beyond the limits of the 

discursive production of prejudice that naturalizes daily violence against non-

heterosexuals, producing subordinate forms of existence, it was decided to listen to 

students who declared themselves to be gay men. Therefore, in a first stage, narrative 

interviews were carried out, considered as a form of unstructured and in-depth interview in 

which the researcher encourages his research subjects to tell stories about some important 

event in his life and the social context. In the second stage, a focus group was established 

with the participants. In addition to a methodological resource complementary to the 

narratives, this tool is seen as a potent political strategy to confront heteronormative 

systems, considering the human capacity to form critical opinions from the interaction with 

other individuals. Discourse analysis was used for the interpretation of the data produced, 

used in feminist perspectives, based on Foucauldian contributions. In this sense, our 

interpretations took into account the assumptions of intersectionality, reflexivity and 

situationality for the understanding of the phenomenon in question, placing power relations 

at the heart of our analyzes. We can see, from listening to gay university men, that there are 

aspects in common to the experiences of prejudice in their trajectories. Therefore, prior to 

access to the University, social instances, such as family, educational and religious 

environments, which should assume the role in the protection and individual and collective 

well-being of subjects in their subjectivation process, inscribed in the heteronormative 

logic, assume the role of reproducers of the mechanisms for hiding gay experiences. Upon 

entering an undergraduate course, these students continue to face the dynamics of prejudice 

through the “closet” of the University, either by explicit violence or by institutional 

omission and silencing in relation to the situations of prejudice that concern them. In 

addition, the way each subject experiences prejudice, to a greater or lesser degree, will be 

influenced by the area of knowledge and the location of the course at the University. Far 

from polarizing the debate between reproduction and social change, we demonstrate how 

this institution, instead of producing exclusion, can take a leading role in transforming the 

social reality of non-heterosexuals through the problematization of the heteronormative 

logic itself. 

 

Keywords: Prejudice, University, Violence, Homosexuality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Refletir sobre a realidade institucional vivenciada por não heterossexuais, no 

contexto da universidade é de extrema importância para a compreensão dos sistemas de 

poder que, cotidianamente, por inúmeras estratégias de (re)afirmação dos valores 

hegemônicos, reproduz inúmeras formas de exclusão. Nesse sentido, as instituições de 

ensino superior desempenham um papel fundamental na produção de conhecimentos 

críticos, capaz legitimar a voz de grupos minoritários historicamente silenciados, 

marginalizados, estereotipados etc., propiciando entre os agentes que a integram, 

sociabilidades mais democráticas e plurais que reconheçam a diversidade de experiências 

da sexualidade humana (Lima, 2019).   

No contexto das universidades públicas, mas não só, é nítida a presença da 

violência, do preconceito e da discriminação direcionados à realidade vivenciada por 

sujeitos não heterossexuais no que se refere à orientação sexual e/ou identidade de gênero. 

Diante desta realidade, ao final de minha graduação em Psicologia, tomei a decisão de 

pensar e articular esta ciência com a realidade dessas pessoas, o que agora dou 

continuidade. Assim, em consonância com o estudo de Prado, Martins e Rocha (2009), 

neste estudo, propomo-nos a refletir tais realidades através da seguinte configuração: “o 

lócus – uma instituição da política pública; o fenômeno – o preconceito e a violência 

homofóbica; e os atores em jogo – ativistas, estudantes e professores/as” (p. 211). 

Portanto, os objetivos do presente estudo foram pensados e ampliados a partir de 

uma pesquisa anterior de menor abrangência, intitulada “Preconceito contra diversidade 

sexual no contexto universitário” (Magno-Silva, 2017), desenvolvida por mim, que 

investigou as realidades vivenciadas por alunos LGBTs
1
 em uma Universidade Federal do 

estado do Rio de Janeiro. Pretende-se, portanto, no projeto em tela – ampliado e adaptado à 

realidade de uma Instituição Pública de Ensino Superior no interior do estado de Minas 

Gerais – compreender as dinâmicas de preconceito, na referida instituição, a partir das 

análises dos processos de hierarquização e inferiorização social.  

 Por conseguinte, convém discutir, assim como Prado et al., (2009) também 

fizeram, a dinâmica e a funcionalidade da homofobia, que engendra mecanismos de 

                                                             
1A sigla LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) foi definida na Conferência Nacional de 

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBT) – promovida pela Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos, em 2008 – como a forma de identificar o conjunto do movimento social deste segmento 

(BRASIL, 2013). Considera-se que existam, atualmente, mais de cinquenta possibilidades de identificação 

desta população, dentre elas: LGB, GLS, LGBTTQI+ etc. No presente trabalho, a opção pela sigla LGBT 

está de acordo com a referida conferência. 
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manutenção e regulação de sistemas hierárquicos sociais e sexuais, que, por meio da 

naturalização de práticas discursivas, ações específicas ou omissão das instituições, 

possibilitam espaços que colocam sujeitos não heterossexuais em situação de 

vulnerabilidade. Portanto, é nesse contexto institucional que a presente investigação insere-

se como possibilidade de publicização do sofrimento de estudantes gays, como importante 

ferramenta de combate à homofobia e à produção de inferiorização sexual e social.  

Entendendo o compromisso social que nós, profissionais e pesquisadores da 

Psicologia, temos com as questões sociais, devemos pensar em estratégias efetivas de 

minimização do sofrimento psíquico de sujeitos pertencentes à população LGBT. Por isso, 

a ideia é que estas sejam pensadas na clínica, escola e instituições de forma geral e, 

sobretudo no contexto deste estudo, a Universidade. Desse modo, torna-se relevante 

compreender que o sofrimento destes sujeitos não está vinculado às orientações sexuais e 

identidades de gênero, mas às condições sociais que atribuem sentido negativo a essas 

possibilidades de expressão da sexualidade humana, prejudicando, assim, todas as 

dimensões da vida de estudantes homossexuais. 

Assim, o capítulo 2, intitulado “Ocultamentos e violências contra não 

heterossexuais na Universidade: um problema de pesquisa”, discorre sobre como este 

estudo foi pensado. Para tanto, apresenta-se a compreensão da problemática; o retrato da 

realidade brasileira em relação aos casos de homofobia, a partir dos relatórios assinados 

pelo Estado; uma revisão de literatura, não sistemática, para trazer ao cerne das discussões 

a análise e caracterização de estudos sobre preconceito e violência contra não 

heterossexuais em Universidades brasileiras; e produções científicas em relação à temática 

em Universidades estrangeiras. Objetiva-se demonstrar, neste capítulo, a inserção e a 

relevância deste estudo na produção do conhecimento, sobretudo, para o campo da 

Psicologia. 

O capítulo 3, “Gênero, identidade de gênero e orientação sexual: categorias 

circunscritas a partir de relações de poder”, objetiva esclarecer os principais conceitos 

relacionados ao campo da diversidade sexual e de gênero, demonstrando a importância dos 

debates feministas, inseridos nas teorias críticas, para a compreensão dos fenômenos em 

torno das violências de gênero. Para tanto, é feito o debate dos seguintes temas: construção 

histórica do conceito de gênero, situando-o a partir de uma categoria útil de análise; as 

contribuições dos estudos Queer para uma introdução à Teoria da performatividade de 

gênero; e, por fim, uma conceituação de identidade de gênero e orientação sexual a partir 

de uma perspectiva crítica. 
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O capítulo 4 é, dentre todos os capítulos desenvolvidos nesta dissertação, o que 

assume um papel extremamente relevante para o campo da Psicologia e para a 

compreensão do fenômeno abordado neste estudo. Com o título “Pressupostos teóricos 

sobre o fenômeno do preconceito nas disciplinas da Psicologia Social”, a seção 

demonstra a densidade teórica em relação ao fenômeno do preconceito. Longe de esgotar o 

debate sobre o tema nas disciplinas psicológicas, sobretudo, no campo da Psicologia 

Social, realizamos uma discussão sobre as principais linhas teóricas e demonstramos a 

existência de uma problemática: a ausência de uma análise das relações de poder no 

desenvolvimento destas teorias.  

 Para tanto, perpassamos pelo debate sobre a dialética inclusão/exclusão. Além 

disso, no tópico intitulado “Conceituando homofobia: reflexões sobre seus limites e 

possibilidades” fazemos uma discussão em relação à complexidade empregada na 

utilização da terminologia homofobia. Evidenciamos o caráter problemático de sua 

utilização, no entanto, explicitamos a potência de sua apropriação social para a 

compreensão do fenômeno. Levando em consideração todos os aspectos envolvidos no 

debate, posicionamo-nos sugerindo a utilização da expressão “preconceito contra a 

diversidade sexual” para se referir às violências perpetradas contra sujeitos não 

heterossexuais. 

No que tange às teorias psicológicas, tratamos dos estudos sobre preconceito à luz 

da Teoria Crítica da Sociedade, introduzindo a Teoria da Personalidade Autoritária de 

Theodor W. Adorno; estudos sobre preconceito e estereótipos em perspectivas da 

Psicologia Cognitiva e Teoria da Cognição Social; caminhamos para a compreensão da 

Teoria da Dissonância Cognitiva em Festinger, almejando demonstrar a intensa busca do 

sujeito pela coerência interna consigo mesmo; Teoria da identidade social em Tajfel, 

objetivando a compreensão do fenômeno a partir da categorização social; e, por fim, nos 

posicionamos, em termos conceituais e de análises, a partir da definição de preconceito 

como sendo um potente mecanismo regulador e organizador das hierarquias e das relações 

sociais.  

No capítulo 5, “O lugar de não nomeação, da homossexualidade, ocupado pelas 

instituições de ensino superior: o paradoxo de um sistema que inclui e exclui”, 

evidenciamos que a Universidade, muitas vezes, se omite frente aos casos de preconceito 

contra a diversidade sexual, no entanto, ao mesmo tempo pode assumir um papel 

preponderante no enfrentamento contra essas violências, buscando transformar a realidade 

social/institucional de alunos não heterossexuais. Para tanto, discutimos sua importância 
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para a garantia dos direitos à educação e à educação em direitos humanos; o papel 

desenvolvido pelos movimentos sociais na proteção e debate acerca dos direitos 

individuais e coletivos da população LGBT no ensino superior e problematizações em 

relação aos currículos de formação. Assim, tentaremos refletir sobre o seguinte 

questionamento: A forma como os currículos estão estruturados está a serviço da 

hegemonia?; e, por fim, um debate acerca da produção de um conhecimento científico 

crítico frente à atual conjuntura política brasileira. 

Nos capítulos 6 e 7 delineamos, respectivamente, os “objetivos e a metodologia” 

adotados na presente pesquisa. Neste último, são explicitados: o tipo do estudo; 

caracterização do local de realização da pesquisa; recorte amostral, evidenciando os 

critérios de inclusão e exclusão utilizados para sua composição; instrumentos utilizados; 

procedimentos de produção e análise das informações; e, por fim, cuidados éticos 

observados. 

No capítulo 8, nomeado como “Tentativas diárias de aniquilamento: tecendo 

conexões a partir de fragmentos da realidade em comum à vida cotidiana de homens 

gays”, o objetivo foi remontar trajetórias, a partir de fragmentos da realidade individual e 

subjetiva de cada sujeito, explicitando assim, que essas vidas são marcadas em todo ciclo 

vital por experiências de preconceito e discriminação. Para demonstrar este fato, nos 

propusemos a pensar três principais instituições – familiar, religiosa e escolar, 

problematizando as questões que dizem respeito à legitimação da heterossexualidade 

enquanto única possibilidade de expressão da sexualidade humana e, consequentemente, 

apresentar as influências que tais instâncias podem exercer na vida desses sujeitos, quando 

criam espaços que reforçam sua marginalização e exclusão. 

No capítulo 9, “Análises da dinamização do preconceito e da violência contra 

homens gays universitários a partir dos processos de hierarquização e inferiorização 

social”, são explicitadas as análises elaboradas a partir das entrevistas. Ao longo do 

capítulo são relatadas experiências de alunos autodeclarados homens gays na Universidade 

e suas percepções em relação ao preconceito contra a diversidade sexual neste contexto. 

Por fim, no tópico 10, “considerações finais”, é feita uma retomada dos objetivos 

propostos na pesquisa, fazendo apontamentos sobre todo trabalho de campo, desafios 

enfrentados na realização da pesquisa e o que foi possível concluir após a realização de 

todo o material produzido. Além disso, fazemos alguns apontamentos que servirão de 

ponto de partida para futuras investigações, demonstrando a complexidade do fenômeno 

estudado. 
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Considerando a Psicologia
2
 como um campo do conhecimento que tem contribuído 

com os estudos sobre sexualidade e gênero, esta pesquisa questiona: quais as implicações 

da homofobia nos processos de hierarquização e inferiorização social na vida de homens 

gays universitários? Tal questão e a busca por respondê-la reafirmam a relevância e 

pertinência do desenvolvimento deste estudo. As narrativas de homens gays e as análises a 

serem realizadas a partir delas poderão orientar novas estratégias de enfrentamento das 

violências praticadas contra a população de não heterossexuais, além de promover 

ambientes mais democráticos que favoreçam a permanência desse público na 

Universidade.   

  Assim sendo, ressaltamos a importância da criação de uma agenda política 

comprometida com os sujeitos historicamente marginalizados, buscando a transformação 

da realidade em que estão inseridos. Que a publicização dessas experiências como uma 

importante ferramenta de luta contra a lógica heteronormativa e a produção de 

conhecimento numa perspectiva de atuação crítica do saber psicológico, evidencie que: “A 

Psicologia brasileira não será instrumento de promoção do sofrimento, do preconceito, da 

intolerância e da exclusão.” (Conselho Federal de Psicologia, 2017, s./p.).  

 

Boa Leitura!

                                                             
2 O Conselho Federal de Psicologia (CFP), por meio da Resolução nº 01/1999, normatiza a atuação do(a) 

psicólogo(a) em relação à questão da orientação sexual, contemplando assim as pessoas não heterossexuais. 

A partir desta, o CFP se posiciona favorável à diversidade sexual e contrário aos procedimentos ditos de 

reversão e/ou reorientação sexual. Nesse mesmo sentido, no dia 29 de janeiro de 2018, por meio da 

Resolução nº 001/2018, o mesmo conselho estabeleceu normas de atuação para os(as) psicólogos(as) em 

relação às pessoas transexuais e travestis. 
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CAPÍTULO 2 

OCULTAMENTOS E VIOLÊNCIAS CONTRA NÃO HETEROSSEXUAIS NA 

UNIVERSIDADE: UM PROBLEMA DE PESQUISA 

 

2.1 Compreensão da problemática 
 

As compreensões em torno da sexualidade humana têm sofrido transformações ao 

longo do processo histórico. Se no século XVII os aspectos que atravessavam o sexo não 

eram encobertos, muito pelo contrário, existia certa franqueza ao abordar o tema da 

sexualidade, a partir do século XIX, na Era Vitoriana, passa a vigorar um regime rígido em 

relação aos princípios morais e, consequentemente, esta rigidez se fazia presente nas 

questões que permeavam a sexualidade. O contexto social e cultural que prevalecia nesse 

regime fez com que a sexualidade sofresse mudanças significativas no que diz respeito às 

percepções que se tinha sobre o corpo e suas várias formas de sentir prazer. Foucault 

(2017) relata que os primeiros demógrafos e psiquiatras daquele século, quando abordavam 

a temática, faziam-no pedindo desculpas por terem que ocupar seus leitores com um 

assunto tão fútil. 

A partir de uma análise do contexto histórico, a sexualidade humana, de acordo 

com Foucault (2017), é uma construção social e histórica que exclui a ideia de uma 

sexualidade dada ou finalizada. É organizada por um conjunto de regras de gerenciamento 

e controle de corpos que “se torna um elemento importante na produção de diferenciações 

identitárias, o que nos leva a buscar uma chave de compreensão da sexualidade que 

incorpore uma noção de poder” (Prado, & Machado, 2008, p. 33). As produções 

discursivas e práticas em torno da sexualidade, para Foucault (1979), produzem 

subjetividades, cujo funcionamento se dá por meio de dispositivos que assumem formas 

estratégicas de classificação, separação, interdição, objetivando responder às urgências de 

determinado momento histórico da sociedade, controlando o que é permitido ser dito ou 

não. Nas palavras do autor, dispositivo seria: 

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o 

dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 

estabelecer entre esses elementos. (Foucault, 1979, p. 244). 
 

Cassal, Garcia e Bicalho (2011) afirmam que é “através de uma difusão de regimes 

de verdade e olhares sobre o sujeito, que a sexualidade torna-se um dispositivo de 

controle” (p. 466), com práticas discursivas e de não ditos que produzem subjetividades, 
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modos de existência e populações. Dessa forma, segundo os autores, não se trata de um 

dispositivo de repressão sexual, mas de uma “estratégia potente e perversa” (p. 466). 

Potente, na medida em que cada vez mais as sociedades se sofisticam em relação aos 

dispositivos disciplinadores, ampliando o poder sobre os modos de existência. Perversa, 

por produzir formas de experimentação da sexualidade ilegítimas, pretendendo não a sua 

eliminação, mas tê-las como mecanismos regulatórios das relações de poder (Cassal et al., 

2011), das hierarquias sociais e sexuais (Prado, & Machado, 2008). 

Atualmente, as formas de sentir prazer carregam consigo resquícios de como eram 

vistas as questões da sexualidade no século XIX, quando a questão do sexo foi confiscada 

pela família conjugal, absorvendo-se inteiramente na seriedade da função de reproduzir e 

se atendo a este tipo de dispositivo (Foucault, 2017). Estamos atravessando um momento 

histórico marcado pela emergência de discussões de múltiplas temáticas relativas à 

sexualidade, no entanto, na presente conjuntura política brasileira, é perceptível o 

retrocesso de conquistas que resultaram em ampliação da garantia de direitos da população 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). Há, enfim, um discurso 

predominantemente conservador, pautado na legitimação da heteronormatividade
3
, que 

silencia e inviabiliza as experiências vivenciadas por esta população. 

 

2.2 Preconceito contra a diversidade sexual: retrato da realidade brasileira a partir 

da produção de dados sobre a violência homofóbica no país 

No Brasil, a realidade de preconceito contra diversidade sexual assume centralidade 

no que diz respeito aos altos níveis da incidência de violência contra essa população. 

Mundialmente, o Brasil tem sido considerado o país que mais mata pessoas em decorrência 

de sua identidade de gênero e orientação sexual e, além disso, temos presenciado na 

contemporaneidade a omissão do Estado e de parte majoritária da sociedade sobre os 

processos de hierarquização e inferiorização social na produção de silenciamento e 

invisibilização das experiências não heterossexuais em todo o território nacional.  

Anteriormente à apresentação de dados oficiais produzidos pelo Estado brasileiro 

através de relatórios sobre homofobia no país, uma pesquisa realizada em 2008 e publicada 

oficialmente em 2011 (Venturi, & Bokany, 2011), traduz a realidade vivenciada 

diariamente por pessoas LGBT. Segundo Venturi (2011), em contraposição à visão a senso 

                                                             
3 Termo designado para se referir a um sistema de ideais que estabelece a heterossexualidade enquanto 

norma. Dessa forma, é necessário que se considere a linearidade de um sistema em que sexo biológico, 

gênero e orientação sexual estejam congruentes (Costa, & Nardi, 2015). 
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comum sobre a liberalidade da população brasileira, particularmente em aspectos 

comportamentais e de sexualidade, é possível demonstrar o alto nível de intolerância 

contra a diversidade sexual no país, o que o autor diz ser “coerentes, na verdade, com o 

destaque internacional do Brasil em crimes homofóbicos” (p. 187).  

A pesquisa Diversidade sexual e Homofobia no Brasil surge de parceria da 

Fundação Perseu Abramo (FPA) e Fundação Alemã Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) com 

o objetivo de investigar o preconceito e discriminação contra não heterossexuais em 

contextos familiares, sociais e institucionais. A investigação se torna de grande relevância 

para subsidiar o debate ou refletir sobre sua ausência no âmbito das políticas públicas, 

além de possibilitar a reflexão e a construção de ações de institucionalidade por meio da 

implementação de redes de enfrentamento a todas as formas de violação de direitos da 

população LGBT (Venturi, & Bokany, 2011).  

A pesquisa demonstrou que há uma concordância sobre a existência do preconceito 

contra a diversidade sexual na amostra total de indivíduos entrevistados. O estudo revela 

que um em cada quatro cidadãos brasileiros é homofóbico. Segundo os entrevistados, 92% 

acreditam haver mais discriminação contra gays e lésbicas, seguido de 91% contra travestis 

e 90% contra bissexuais. Venturi (2011) aponta para um aspecto importante em relação à 

realidade brasileira. De acordo com o autor, há no país o fenômeno denominado 

preconceito velado, ou seja, “a posse de crenças e valores irracionais não assumidos, seja 

por inconsciência, seja por constrangimento” (p. 176). Esse fenômeno evidencia uma 

projeção do preconceito para os outros sem reconhecer, em si, o próprio fenômeno. Essa 

atitude poderia ser compreendida como um comportamento esperado, uma vez que 

socialmente, a atitude preconceituosa é considerada incorreta, tendenciando a uma rejeição 

individual (Venturi, 2011).  

No ano seguinte à publicização da pesquisa anteriormente citada, o Estado 

brasileiro reconheceu a presença da homofobia no país por meio da publicação do primeiro 

relatório governamental de âmbito nacional, realizado no ano de 2011 (Secretaria dos 

Direitos Humanos – SDH, 2012). O Estado ainda evidenciou a complexidade na 

identificação do fenômeno da homofobia justamente por considerar sua natureza 

multifacetada que abrange muito mais do que as violências tipificadas no Código Penal 

(SDH, 2012). No entanto, é considerada a inclusão de várias espécies de abusos e 

discriminações, a partir de padrões mundiais. 

Tais violações incluem desde a negação de oportunidades de emprego e educação, 

discriminações relacionadas ao gozo de ampla gama de direitos humanos até 
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estupros, agressões sexuais, tortura e homicídios, e tendem a ser agravadas por 

outras formas de violência, ódio e exclusão, baseadas em aspectos como idade, 

religião, raça/ cor, deficiência e situação socioeconômica. (SDH, 2012, p. 6). 
 

É a partir desse cenário que o Estado justificou tais levantamentos, entendendo a 

responsabilidade das três esferas do poder público com a transformação da realidade 

social. A esse respeito, o Estado relata ter a obrigatoriedade de “assegurar, prevenir, 

proteger, reparar e promover políticas públicas que busquem sempre a afirmação dos 

direitos humanos para toda sociedade” (SDH, 2012, p. 7). Complementa ainda que um 

Estado efetivo e verdadeiramente democrático pressupõe a “prevalência de ações e 

iniciativas coercitivas a todas as modalidades de preconceito, discriminação, intolerância 

ou violência motivada por aspectos de origem, raça, sexo, cor, idade, crença religiosa, 

condição social ou orientação sexual” (p. 7).  

Os números que serão apresentados posteriormente foram compilados e 

consolidados, utilizando metodologias semelhantes de coleta de dados nos três relatórios. 

As informações foram obtidas a partir da base de dados provenientes do Disque Direitos 

Humanos – Disque 100, vinculado à Ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos, que 

abarcava, desde dezembro de 2010, módulo específico para violações cometidas contra a 

população LGBT; Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180; Disque Saúde e 

Ouvidorias do Sistema Único de Saúde – SUS ligado ao Ministério da Saúde; e-mails e 

correspondência direta para o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT e 

para a Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos de LGBT (Secretaria Especial de 

Direitos Humanos – SEDH, 2016).  

No ano de 2011 foram apresentados dados importantes que retratam a realidade de 

um quadro composto por vários tipos de violações de direitos da população LGBT. A 

somatória de todas as denúncias protocoladas pelo poder público federal, por intermédio 

dos canais anteriormente citados, contabiliza um montante, neste ano, de 1159 denúncias, 

sendo registradas 6809 violações de direitos humanos contra a população LGBT. Desse 

total, 1713 são vítimas e 2275 suspeitos (SDH, 2012). A média de violações foi de 3,97 por 

cada vítima. Ressalva-se, portanto, que em uma denúncia pode haver mais de um tipo de 

violação de direitos.  

O ano de 2012, dentre os três relatórios oficialmente publicados pelo Estado 

Brasileiro, registra o maior número de violação de direitos humanos contra a população 

LGBT no que diz respeito ao número de denúncias, violações, vítimas e suspeitos no país. 

Foram, portanto, protocolados 3084 denúncias, sendo registradas 9982 violações de 
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direitos humanos. Desse montante, 4851 foram vítimas e 4784 suspeitos. A média total de 

violações por vítimas no ano de 2012 foi de 3,23. Segundo o relatório, durante o ano de 

2012, 13,29 pessoas foram vítimas de violência homofóbica reportada no país por dia 

(SDH, 2013).  Em termos comparativos ao ano anterior podem ser constatados aumentos 

percentuais significativos para a constatação da realidade brasileira em relação aos ataques 

à comunidade LGBT: em relação às denúncias 166,09%; violações 46,6%; vítimas 

183,19% e, por fim suspeitos, num aumento de 110,29%. É possível dizer que naquele 

momento histórico estava se criando um ambiente de visibilização das violências 

historicamente sofridas pela população LGBT, por meio do envolvimento de entidades e 

movimentos sociais no processo de empoderamento desses sujeitos, que eram incentivados 

a não mais se calarem diante do que viviam e que vislumbravam no Estado uma instância a 

qual podiam recorrer para buscar apoio. 

Por fim, no ano de 2013 foi produzido o último relatório de violência homofóbica 

no país, publicado em 2016. Segundo a base de dados do poder público federal, em relação 

ao ano de 2012, o Estado indica uma queda de registros através do Disque 100. Foram 

contabilizadas 1695 denúncias de 3398 violações de direitos contra a população LGBT, 

envolvendo 1906 vítimas e 2461 suspeitos (SEDH, 2016). Ainda, por meio do canal da 

Ouvidoria do SUS, ao responderem o questionário de identificação, entre 2013 e 2014 

foram protocoladas 952 manifestações, sendo que 44% desses registros são de pessoas que 

se autodeclararam gays, grupo seguido por bissexuais, sendo constatados 18%, lésbicas 

contabilizando 13%. Em termos conclusivos, o relatório apontou para uma média de 1,78 

violações sofridas por cada uma das vítimas e uma média de 5,22 pessoas tiveram seus 

direitos violados diariamente por motivação homofóbica do total de casos reportados ao 

Estado. 

Em relação à queda na totalidade dos dados apresentados pelo relatório do último 

ano, o Estado reconhece que não há como inferir que a violência homofóbica estivesse 

diminuindo, uma vez que existem hipóteses e interferências de variáveis que podem alterar 

o quadro geral apresentado. Um aspecto importante apontado pelo relatório é que as 

análises estatísticas são referentes às violações reportadas ao poder público federal por 

meio do Disque 100, o que não contempla a totalidade das violências diárias ocorridas 

contra a população LGBT. As reduções do número total de denúncias e violações também 

podiam estar associadas ao número de denúncias efetuadas, ligadas a problemas técnicos 

de registro das informações, entre outros (SEDH, 2016).  
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Um apontamento importante feito pela pesquisa Diversidade sexual e homofobia no 

Brasil (Venturi, & Bokany, 2011) diz respeito à opinião das pessoas sobre a 

responsabilidade do governo no combate à discriminação contra a população LGBT: 

apenas 24% da amostra total disseram ser tarefa também do governo e outros 70% 

acreditaram que esse é um problema que as pessoas deveriam resolver entre elas. Entre 

pessoas não heterossexuais vítima de violências acontece o inverso, sendo que 70% 

acreditam na intervenção do Estado, por meio da criação de legislações que punam atos 

discriminatórios, campanhas escolares e midiáticas, contra 26% que acreditam que o 

problema é apenas de ordem interpessoal (Venturi, 2011). 

Um dado importante apresentado pelos relatórios refere-se ao aumento do número 

de denúncias no Estado do Piauí, na comparação entre os anos de 2012 e 2013. Nesse 

estado, o maior número de registros, segundo o relatório, pode estar associado ao aumento 

da maior eficácia das redes de enfrentamento às violências direcionadas à população 

LGBT (SEDH, 2016), afirmando a necessidade de intervenção e responsabilização do 

Estado, objetivando a diminuição de violência contra população LGBT no país.   

Os dados produzidos pelos três relatórios sobre violência homofóbica entre os anos 

de 2011 a 2013 significam o reconhecimento do Estado sobre a existência da homofobia 

em território nacional. Além disso, tais relatórios explicitam a importância das políticas 

públicas para a manutenção dos direitos individuais e coletivos de sujeitos não 

heterossexuais.  No entanto, na realidade brasileira, o próprio Estado é o principal algoz no 

que tange à (re)produção do preconceito contra não heterossexuais em seus espaços 

institucionais. Se podemos apontar um paradoxo máximo presente na realidade brasileira, 

esse diz respeito à própria legislação, pois assegura em sua constituição a igualdade de 

todos, ao mesmo tempo que é omisso frente à criação de estratégias eficazes para garantir o 

que é previsto em lei (Bento, 2017). Não por acaso, os direitos conquistados pela 

população LGBT – Reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo e 

criminalização da homofobia, foi possibilitado via poder judiciário.  

O reconhecimento do Estado, através da elaboração dos três relatórios, se torna de 

extrema importância, pois é nele/por meio dele que o Estado preocupa-se em criar ações de 

institucionalidade, objetivando o combate a essas violações de direitos. Dessa forma, a 

compilação de dados por meio dos três relatórios demonstrou a tentativa de enfrentamento 

do Estado brasileiro a partir do desenvolvimento e aprofundamento das ações de combate 

ao preconceito e discriminação direcionados à população LGBT. No entanto, se por um 

lado o Estado promove a criação de coordenadorias, ouvidorias, secretarias e outras redes 
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de enfrentamento à homofobia no país, por outro as mesmas continuaram sendo 

inviabilizadas pelo sucateamento, condições precárias de funcionamento dos 

equipamentos, falta de planejamento e destinação de recursos públicos para a efetividade 

das ações governamentais. Como aponta Bento (2017), no Brasil é muito comum a 

utilização da expressão “Esta lei é para inglês ver”
4
, ou seja, as leis implementadas no 

contexto brasileiro não são efetivamente cumpridas, existindo apenas para oferecer 

explicações que não correspondem à realidade do país, ao mundo moderno.  

Além da produção desses dados pelo Estado, desde a publicação do primeiro 

relatório (SDH, 2012), o grupo de trabalho criado pela Secretaria de Direitos Humanos, 

ligada ao Governo Federal, formado para discutir a metodologia a ser utilizada para a 

construção e análise das informações sobre a homofobia no país, considerou a utilização 

dos “relatórios sombras” baseados em notícias veiculadas à imprensa
5
. Segundo o relatório 

do ano de 2013, a relevância da apreciação desses tipos de dados, está ligada ao fato de 

que, por meio deles, é possível extrair perfis mais qualitativos das violências (SEDH, 

2016), pretendendo, através de narrativas midiáticas, qualificar os perfis de violência. Os 

dados de caráter hemerográficos dos relatórios foram disponibilizados pelo Grupo Gay da 

Bahia (GGB), reconhecido historicamente pela tradição na compilação de dados 

provenientes de notícias com cunho homofóbico no país, reportadas aos meios de 

comunicação (SDH, 2012; SDH, 2013; SEDH, 2016).  

Portanto, além dos dados levantados pelo governo federal relativo às violências 

homofóbicas praticados no país, o blog Quem a homotransfobia matou hoje, de 

responsabilidade do Grupo Gay da Bahia (GGB), é um banco de dados importante sobre a 

homofobia e transfobia no Brasil. Segundo os relatórios publicados anualmente por este 

grupo, o Brasil é o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais, o que ilustra 

que a visibilidade conquistada pela população LGBT não vem acompanhada da diminuição 

de violências direcionadas a não heterossexuais.  

Com a inexistência de produção de relatórios nos anos subsequentes à última 

publicação com dados oficiais a partir do poder público federal, as informações 

apresentadas pelo GGB são importantes no que diz respeito à atualização de dados sobre 

                                                             
4 Também tem sido utilizada a expressão pinkwashing (Bento, 2017). Fazendo uma referência ao modo pelo 

qual o Estado de Israel é conhecido e repudiado mundialmente pelas inúmeras formas de violação dos 

Direitos Humanos do povo Palestino, na realidade brasileira, esses mecanismos de apagamento acontecem 

em termos de legislação. Ou seja, estabelece em suas leis ou políticas públicas a garantia de direitos de 

pessoas não heterossexuais, no entanto, essas vivências são cerceadas pela omissão ou sucateamento das 

redes de enfrentamento das violências homofóbicas do próprio Estado que os criou.   
5 Também conhecidos como dados hemerográficos (SDH, 2012). 
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violências direcionadas à população LGBT no país na atualidade. De acordo com o 

relatório do GGB, no ano de 2017 foram contabilizadas 445 mortes de pessoas da 

população LGBT em todo país, o que torna este o ano com o maior número de assassinatos 

desde o início da pesquisa, há 37 anos. Segundo o mesmo relatório, a cada 19 horas um 

membro da população LGBT morre de forma violenta no país. Os responsáveis pela 

produção desse relatório anual ponderam que estes dados são apenas a ponta de um iceberg 

do complexo e amplo quadro de violação de direitos de não heterossexuais. 

A partir desses apontamentos é possível inferir que embora a população LGBT 

tenha ganhado bastante visibilidade nos últimos anos na agenda social e política do país, 

ainda assim convivemos com o preconceito contra a diversidade sexual, “com violações 

dos direitos sexuais de toda ordem e com a violência institucional que perpassa todas as 

instituições sociais, econômicas e políticas, sem falar nas educacionais, religiosas e 

militares” (Prado, & Machado, 2008, p. 15). Portanto,  

Há algo muito errado em uma sociedade que: hegemonicamente cultiva a 

intolerância a comportamentos e identidades considerados desviantes; procura se 

eximir da responsabilidade pela discriminação dos indivíduos que manifestam tais 

comportamentos e identidades; rotineiramente incentiva a violência simbólica 

contra parte de seus cidadãos tão somente por conta de sua orientação sexual. E 

uma sociedade na qual, muito provavelmente, parcela considerável veladamente 

aplaude os “excessos” quando a violência contra lésbicas, gays, travestis e 

transexuais se consuma no aspecto físico. Ainda mais se considerarmos que tais 

“desvios” expressam, por vias diversas, apenas a busca de amor, sexo e felicidade. 

(Venturi, 2011, p. 188). 
 

2.3 Análise e caracterização de estudos sobre preconceito e violência contra não 

heterossexuais em Universidades  

É notório que a população LGBT tem ganhado maior visibilidade nas últimas 

décadas e que houve melhorias no âmbito da diversidade sexual. Em pesquisa realizada a 

nível nacional, utilizando-se de metodologias quantitativas, Venturi (2011) relata ser 

consensual entre a população LGBT que a situação do Brasil de homossexuais e bissexuais 

é melhor se comparada a duas/três décadas atrás, representando 88% da amostra total. Essa 

melhoria também é partilhada pela maioria da população geral (59%). Grande parte dessa 

visibilidade é resultado das reivindicações de movimentos sociais, que vêm a público 

questionar as relações como estão dadas, além de publicizar o sofrimento de sujeitos não 

heterossexuais (Venturi, 2011). Considera-se esse movimento como possibilidade de 

enfrentamento aos tipos de violência derivadas do preconceito, bem como da necessidade 
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que se tem de pensar em estratégias que caminhem em direção à garantia de direitos dessas 

pessoas (Prado et al., 2009). 

Pelo fato de constituir-se como possibilidade de movimento emancipatório no 

processo de construção/produção do conhecimento e, desse modo, prezar pela formação de 

profissionais com consciência crítica em relação às questões sociais, o espaço acadêmico 

assume certo protagonismo, juntamente com os movimentos sociais, na discussão sobre as 

formas de relacionamento do ser humano com o mundo, consigo mesmo e com a 

diversidade de modos de existir. Portanto, falar sobre experiências não heterossexuais neste 

espaço é considerá-lo enquanto lugar potencial de transformação de realidades individuais 

e/ou coletivas, promovendo gradualmente o direito à cidadania, livre de práticas 

sociais/educacionais preconceituosas e discriminatórias em relação às pessoas não 

heterossexuais. Mas em contraposição a essa perspectiva, as escolas, Universidades e 

ambientes educacionais de forma geral, têm se configurado enquanto espaços normativos, 

produzindo e reproduzindo conhecimentos/saberes a partir dos interesses hegemônicos, 

que continuam privilegiando uns e subalternizando e/ou inferiorizando outros. 

No Brasil, estudos acadêmicos sobre a diversidade sexual e violências vivenciadas 

pelo público LGBT no âmbito das escolas de educação básica vêm sendo desenvolvidos, 

relacionando a sexualidade humana e suas várias possibilidades de expressão às práticas 

pedagógicas, e problematizando estes espaços enquanto reprodutores da 

heteronormatividade hegemônica. Alguns sugerem, por exemplo, modos de se trabalhar as 

questões relativas à diversidade sexual nas escolas tendo como proposta o aprofundamento 

das discussões de gênero, diversidade, práticas pedagógicas, desafios éticos e currículos de 

formação frente à realidade da promoção de direitos humanos no contexto da educação 

(Bicalho, Cidade, Cunha, & Matos, 2014; Bortolini, et al., 2014). 

Não apenas na educação básica, mas também na educação superior os estudos 

demonstram que os casos de sexismo
6
, homofobia

7
 e violência de gênero

8
 influenciam as 

                                                             
6
 Smigay (2002), refere-se ao sexismo como sendo a “discriminação em relação ao outro sexo, notadamente 

do outro gênero social” (p. 35), que legitima a violência contra mulheres e todos aqueles que de alguma 

forma apresentam características socialmente tidas como femininas. Trata-se de uma “posição de desprezo 

frente ao sexo oposto” (p. 34), que pode ser perpetrada tanto por homens quanto por mulheres, fazendo-se 

presente nas relações intra gêneros e entre gêneros. A autora pondera que, em função das especificidades do 

processo de colonização e da maneira como concebemos nossas relações, construímos no Brasil uma lógica 

de sexismo que por si só é misógina, estruturando-se por meio da subalternização das mulheres. Alerta ainda, 

que o sexismo não se restringe às mulheres/feminino, pois, no âmbito das violências de gênero, dirige-se 

também aos homens que de alguma forma apresentam características que socialmente se aproximam dos 

padrões de feminilidade (homossexuais, não-viris etc.). 
7 Homofobia aqui é abordada a partir das contribuições de Herek (2004) acerca do heterossexismo. Assim, é 

compreendida como uma ideologia cultural que produz silenciamento e difamação de qualquer forma de 
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formas de existência dos sujeitos nos ambientes educacionais. Considerando o preconceito 

enquanto mecanismo regulatório de hierarquias sociais (Prado, & Machado, 2008), o 

gênero e as questões referentes a ele organizam as relações, por meio das diversas formas 

de violência (Smigay, 2002). Nessa perspectiva, acredita-se haver relação direta entre as 

violências de gênero praticadas no contexto acadêmico e os modos como acontecem os 

relacionamentos interpessoais, a adaptação ao contexto universitário, o nível da 

autoestima, o grau de motivação e o desempenho acadêmico de estudantes homossexuais, 

ao ponto de vivenciarem sofrimento psíquico, serem acometidos de patologias e evadirem 

do curso superior. 

Cabe aqui apresentar um paradoxo em relação ao fenômeno do preconceito na 

realidade brasileira com implicações na educação. De acordo com Ramires (2011) o índice 

de preconceito contra não heterossexuais diminui na medida em que aumenta a 

escolaridade. Segundo o mesmo autor, a educação formal assume papel preponderante no 

que diz respeito à redução do preconceito contra essa população. No entanto, a pesquisa 

Diversidade sexual e homofobia no Brasil (Venturi, & Bokany, 2011) aponta que no 

território brasileiro isso não acontece. O estudo evidencia que em relação às manifestações 

indiretas/sutis de preconceito contra não heterossexuais por grau de escolaridade, 

quantitativamente falando, há uma redução ínfima
9
 entre pessoas que nunca foram à escola 

e pessoas que frequentam o ensino superior.  

Em uma pesquisa realizada à luz da teoria das representações sociais, por exemplo, 

desenvolvida com 220 estudantes de uma universidade localizada na capital paraibana, 

João Pessoa (Lacerda, Pereira, & Camino, 2002), com o objetivo de investigar o 

preconceito de estudantes universitários contra homossexuais a partir de dois aspectos: “a 

rejeição à intimidade e a expressão de emoções positivas e negativas” (p. 173), revelou que 

mais de três quartos desses estudantes (70%), foram classificados como preconceituosos 

(flagrantes e sutis). O primeiro grupo refere-se aos estudantes que manifestaram alta 

pontuação nas escalas de rejeição à intimidade, expressada por poucas emoções positivas e 

muitas emoções negativas; e os sutis que apresentaram pouca rejeição à intimidade e 

                                                                                                                                                                                         
comportamento não heterossexual. É importante pontuar que há uma complexa discussão teórica sobre o 

conceito, que será realizado no item 4.2 desta dissertação. 
8Embora violência de gênero seja um termo usualmente utilizado para referir-se à violência contra mulheres, 

esta também acontece com sujeitos que se encontram de alguma forma em posição de identificação com 

características atribuídas ao feminino. Estariam sujeitados a este tipo de violência: mulheres, homossexuais, 

homens não viris, crianças e idosos (Smigay, 2002). 
9 O gráfico de manifestações indiretas de preconceito contra LGBT por grau de escolaridade pode ser 

consultado em Venturi e Bokany (2011), página 206.  
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manifestaram quantidade baixa de emoções negativas, no entanto, negam a expressão de 

emoções positivas (Lacerda et al., 2002). 

Outra pesquisa realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

(Costa, Peroni, Camargo, Pasley, & Nardi, 2015), revelou que a maioria de sua população 

amostral manifestou algum grau de preconceito explícito. Embora a pesquisa tenha 

evidenciado um desconhecimento por parte dos estudantes de qualquer discriminação, 

demonstrado pelo relato de não terem visto nem ouvido episódios de agressões, 

humilhações a estudantes LGBTs na UFRGS, os autores tratam de um fator importante na 

dinâmica do preconceito: a invisibilização de atos de discriminação. Ou seja, as pessoas 

mais preconceituosas são mais propensas a não detecção de atos discriminatórios, 

refletindo a realidade do sistema heterossexista que naturaliza e normaliza o preconceito 

contra não heterossexuais, “tornando à discriminação invisível para a maioria dos 

estudantes” (Costa et al., 2015, p. 7). 

Na Universidade, como forma de afirmação de hierarquias ocorre a ridicularização 

de “calouros” com insultos homofóbicos, o que evidencia que o ambiente universitário não 

está imune às diversas formas de opressão, (re)produzindo diariamente desigualdades 

sociais (Costa et al., 2015). Este mesmo sistema de opressões opera produzindo 

subalternidades e inferiorização social e sexual, configurando um terreno fértil para as 

manifestações de preconceito. Um exemplo deste sistema de opressões em unidades 

educacionais de ensino superior é demonstrado no estudo de Prado et al., (2009). Segundo 

os autores, no início de todo semestre letivo, por ocasião do ingresso dos novos alunos nos 

cursos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), eram recorrentes, 

na época em que a pesquisa foi realizada, trotes universitários em que os estudantes 

passavam em frente ao prédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) e 

da Escola de Belas Artes (EBA) gritando “1, 2, 3, 4... na FAFICH/Belas Artes só tem 

veado... 4, 3, 2, 1... eles dão pra qualquer um...” (p. 225). Exemplos como este, de trotes 

vexatórios, são muito comuns nos relatos de estudantes universitários pertencentes à 

população LGBT (Prado et al., 2009; Nardi et al., 2015; Magno-Silva, 2017).  

Há diversos aspectos que são comuns à realidade de estudantes universitários não 

heterossexuais em diferentes regiões do país em relação à violação de seus direitos. Alguns 

estudiosos que trabalham com a temática investigaram, a partir da visão de estudantes, a 

realidade do preconceito e homofobia dentro de campi (Prado et al., 2009; Mendes, 2012; 

Uziel et al., 2012; Nardi, Machado, P., Machado, F., & Zenevich, 2013; Agrelli, 2018). 

Estes estudos dimensionam a realidade das unidades educacionais brasileiras atravessadas 
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pela homofobia e do preconceito, que se materializam em violências (física, verbal e 

psicológica) e em produções discursivas que revelam intolerância, provenientes de 

professores, funcionários em geral e dos próprios alunos. Não menos importante, é a 

omissão das instituições diante dessas situações.   

A intolerância à diversidade sexual pode ser observada em diversos lugares dentro 

das unidades educacionais. As ofensas, humilhações e o preconceito de forma geral são 

observados nos alojamentos estudantis, banheiros, diretórios acadêmicos, repúblicas, trotes 

e festas universitárias, considerando-se estes dois últimos como extensões da instituição. 

Os alunos relatam ainda perseguições em sala de aula e fora dela, vivências de travestis e 

transexuais frente à realidade do preconceito e discriminação e desconhecimento de 

serviços de acolhimento institucional e de aparato psicológico oferecido a essa população 

(Mendes, 2012; Uziel et al., 2012; Nardi et al., 2013; Agrelli, 2018). São observadas 

situações específicas nas quais as práticas sociais e até mesmo educacionais são 

reproduzidas e perpetuadas pelo viés do preconceito e rejeição aos não heterossexuais. 

Dessa maneira, os estudos anteriormente apontados são preponderantes para ilustrar a 

violência homofóbica no contexto universitário, sendo um problema de pesquisa relevante 

tendo em vista o sofrimento ocasionado por essas vivências. 

Smigay (2002) afirma que são recorrentes os debates acerca da violência de gênero 

e orientação sexual em algumas áreas do conhecimento que produzem teorias em 

diferentes linhas de pesquisa. A mesma autora acrescenta que nos países de língua anglo-

saxônica há uma produção em grande escala, “contemplando os mais diferentes enfoques 

sobre o que é esta violência, seu grau de virulência, sua extensão, seus objetos 

preferenciais assim como modelos que visam coibi-la” (p. 32). 

Nesse sentido, estudos norte-americanos também têm abordado as vivências de 

pessoas pertencentes à população LGBT no contexto da Universidade. Sanlo (1998), por 

exemplo, elaborou um manual intitulado Working with lesbian, gay, bisexual and 

transgender college students: a handbook for Facultyand Administrators
10

, destinado a 

profissionais que desejam criar espaços acolhedores e seguros para esta população nos 

campi. No mesmo sentido, já se encontram produções atualizadas que recomendam, por 

exemplo, a elaboração de serviços múltiplos e especializados para o atendimento das 

demandas de estudantes não heterossexuais (Harley, Nowak, Gassaway, & Savage, 2002; 

Brown, Clarke, Gortmaker, & Robinson-Keilig, 2004; Ivory, 2005). 

                                                             
10 Trabalhando com estudantes universitários lésbicas, gays, bissexuais e transexuais: um manual para 

professores e administradores (tradução nossa). 
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Outros estudos (Ferrari, & Castro, 2013; Melino, & Rafaela, 2014; Rizza, Ribeiro, 

& Mota, 2016) ponderam a importância de se analisar os currículos de escolas e 

Universidades, entendendo que as formações são/estão sendo estruturadas a partir de 

saberes hegemônicos. Desse modo, “os saberes contra hegemônicos são cotidianamente 

negligenciados e vistos como subalternos” (Melino, & Rafaela, 2014, p. 42), inviabilizando 

a inclusão de temas relacionados à sexualidade nas instituições educacionais. Além disso, 

de acordo com estes mesmos autores, são 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. 

 Na tentativa de colocar fim às práticas e saberes hegemônicos já existem medidas 

que objetivam romper com as produções de subalternização e inferiorização social da 

população não heterossexual. Pode-se citar, como exemplo, a aproximação de estudantes 

dos aportes teóricos, políticos e metodológicos, organizados a partir de suas vivências e 

experiências na contemporaneidade. Duas iniciativas formativas dentro dessa perspectiva 

são o Curso de formação transversal em gênero e sexualidade: perspectiva Queer/LGBTI 

e o Curso de extensão gênero e diversidade sexual na escola vinculados, respectivamente, 

à Universidade Federal de Minas Gerais e à Universidade Federal do Rio de Janeiro que, 

por meio da “problematização crítica em torno das questões que envolvem raça/etnia, 

diversidade sexual e relações de gênero no contexto escolar”, visa a “produção de 

intervenções e novas práticas pedagógicas e de subjetivação” (Cidade, Cunha, & Bicalho, 

2014, p. 6).  

Também a realização dos Encontros Nacionais em Universidades sobre 

Diversidade Sexual e de Gênero (ENUDSG)
11

 ilustra a realidade da homofobia nas 

instituições de ensino superior, evidenciando a pertinência do presente estudo à medida que 

revela que o silenciamento de experiências não heterossexuais pode reforçar os espaços de 

produção de violências e subalternização desses indivíduos. Tais encontros surgiram no 

ano de 2003, a partir de uma mobilização de alunos na 49ª Reunião da União Nacional de 

Estudantes (UNE), realizada em Goiânia. No mesmo ano, o primeiro ENUDS foi realizado 

na Universidade Federal de Minas Gerais e promoveu a reflexão sobre a criação de espaços 

plurais de discussão sobre diversidade sexual no contexto universitário em todas as 

instituições do país. De acordo com Lima (2017), o encontro foi percebido pelos 

participantes como uma experiência de vivenciar livremente a sexualidade e seus corpos.  

                                                             
11 Até a 12ª edição deste encontro, realizada em 2014, utilizava-se a nomenclatura Encontro Nacional 

Universitário de Diversidade Sexual – ENUDS (Lima, 2017). 
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Publicizar sofrimentos diários de alunos não heterossexuais se torna uma 

importante ferramenta no enfrentamento à homofobia (Prado et al., 2009). Nesse sentido, 

conforme Lima (2017) e pensando na perspectiva da visibilização desses sofrimentos e 

experiências, os ideais do ENUDSG perpassam pela criação de espaços em defesa “do fim 

do machismo, da homofobia, do racismo e da gordofobia; e a livre expressão da identidade 

de gênero” (p. 258), dentre outros tipos de violência que sujeitos são acometidos 

diariamente nos contextos universitários. As mobilizações em decorrência dos encontros 

surgem como possibilidade de emergência de sujeitos políticos (Prado et al., 2009) que 

buscam produzir deslocamentos nos padrões heteronormativos, objetivando o combate ao 

cerceamento das experiências que esses sujeitos vivenciam. 

Ao falar sobre desenvolvimento social os ambientes educacionais precisam 

demonstrar importantes aspectos sobre a eficácia de seus métodos educativos, além de 

apontarem para uma melhoria no que diz respeito à diminuição das violações de direitos de 

pessoas LGBT perpetradas pela sociedade em geral. No entanto, a partir dos dados 

apresentados anteriormente podemos evidenciar uma problemática em relação ao ensino 

público brasileiro de forma geral: ele é falho. Dessa forma, inferimos a não 

responsabilização do Estado brasileiro em relação à falta de investimentos efetivos em 

educação, sobretudo, voltados para a inclusão de minorias sexuais nas diretrizes de ensino, 

cooperando para a constituição de espaços de reprodução de desigualdades sociais e 

violências contra esses sujeitos, historicamente marginalizados.  

Assim, embora haja um discurso e um movimento de democratização das 

Universidades, no sentido da garantia da ampliação do acesso das ditas minorias, inclusive 

as sexuais, em Universidades Públicas, gratuitas e de qualidade para todos e todas, ou até 

mesmo em instituições privadas que são e estão sendo atravessadas por este mesmo 

processo de democratização, as instituições de ensino superior nem sempre oferecem 

condições efetivas de permanência destes estudantes na Universidade, além de 

corroborarem para a manutenção dos processos de subalternização e inferiorização social. 
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CAPÍTULO 3 

GÊNERO, IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL: 

CATEGORIAS CIRCUNSCRITAS A PARTIR DE RELAÇÕES DE PODER 

3.1 Gênero: uma categoria útil de análise 

Gênero é um conceito que assume centralidade em nosso estudo. Seu 

desenvolvimento é justificado por atuar em contraposição ao discurso presente e 

relativamente predominante em nossa sociedade, da existência de um sistema de 

classificação binária de sujeitos, ideia que produz uma perspectiva biologizante acerca da 

compreensão dos corpos, a partir dos quais os sujeitos são nomeados como machos e 

fêmeas e pelos aspectos sociais e psíquicos que permeiam cada um desses grupos em um 

projeto de sociedade sexista (Queiroz, 2015). 

De acordo com Preciato (2008), citado por Colling (2018) a categoria gênero não 

foi criada pelo movimento feminista, no entanto, é dentro desse movimento que ele 

começa a ser pensado de outra forma: 

Longe de ser uma criação da agenda feminista dos anos 60, a categoria gênero 

pertence ao discurso biotecnológico do final dos anos 40 [...]. Para a rigidez do sexo 

do século XIX, John Money, o psicólogo infantil encarregado do tratamento de 

bebês intersexuais, vai opor a plasticidade tecnológica do gênero. Utiliza (ele) pela 

primeira vez a noção de gênero em 1947 e a desenvolve clinicamente mais tarde 

com Anke Ehrhardt e Joan e John Hampson para falar da possibilidade de modificar 

hormonal e cirurgicamente o sexo dos bebês nascidos com órgãos genitais e/ou 

cromossomos que a medicina, com seus critérios visuais e discursivos, não podem 

classificar só como feminismos ou masculinos (Preciado, 2008, p. 81, apud Colling, 

2018, p. 22).  
 

O movimento feminista visou trazer para o cerne de suas discussões e análises as 

diferenças e hierarquias percebidas entre homens e mulheres, além de desnaturalizar o 

próprio sexo das pessoas. De acordo com Colling (2018), Simone de Beauvoir, ao dizer em 

O segundo sexo que “não se nasce mulher, torna-se mulher”, já trouxe colaborações para a 

desnaturalização do sexo feminino. Isso porque, de acordo com o autor, inicialmente o 

sexo (genitália) era pensado numa concepção natural (biológico) e gênero como um dado 

da cultura (construído).  

A categoria de gênero, até os dias atuais, traz consigo um amplo e complexo debate, 

cheio de controvérsias. Colling (2018) relata que determinadas feministas, por exemplo, 

alegam que a categoria mulher é invisibilizada pela categoria gênero. No entanto, esta 

categoria também possibilitou uma abertura para pensar as masculinidades, estando elas 

inscritas em corpos lidos como femininos ou masculinos. Portanto, segundo Colling 
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(2018), embora seja usualmente utilizado em termos relacionais às mulheres, o termo 

gênero nunca pode ser empregado como sinônimo de mulher, uma vez que tanto homens 

quanto mulheres possuem gênero. 

A forma pela qual as correntes teóricas do movimento feminista pensam a categoria 

gênero varia de acordo com seus pressupostos epistemológicos e políticos (Colling, 2018). 

Scott (1995) ressalta que ao longo do contexto histórico tem sido empregada uma 

variedade de abordagens na análise de gênero por historiadoras feministas, no entanto, 

estas podem ser sintetizadas em três posições e correntes teóricas: A primeira corrente diz 

respeito às teóricas do patriarcado, que centralizam seus debates na subordinação das 

mulheres, encontrando respostas explicativas para esta subordinação numa “necessidade” 

de dominação masculina das mulheres (Scott, 1995). Esses movimentos problematizam as 

perspectivas biologizantes que dicotomizam os corpos, sendo que o centro de suas 

problematizações refere-se às formas de domesticação impostas às mulheres que as tornam 

aptas a exercerem o papel de cuidadoras, colocando a reprodução feminina no cerne da 

produção das desigualdades sexuais (Piscitelli, 2002). Essa perspectiva, assim como aquela 

elaborada pelas teóricas feministas marxistas, que sugerem que “a divisão de trabalho 

baseada no sexo implicou desigualdade ou opressão sexual apenas no momento em que 

surgiram as classes sociais baseadas na propriedade privada” (Piscitelli, 2002, p. 3), 

encontram-se ainda calcadas numa concepção binária dos sexos.  

Uma terceira corrente diz respeito às teóricas psicanalíticas. De acordo com Scott 

(1995) ao elaborar um exame da teoria psicanalítica é necessário uma diferenciação entre 

as escolas. A Escola Anglo-Americana produz um conhecimento através dos termos 

“Object Relations-Theory”- Teorias de Relações de Objeto. Nancy Chodrow, nos Estados 

Unidos, é um importante expoente associada a essa perspectiva. Além disso, Carol Gilligan 

tem assumido um papel preponderante sobre a produção científica americana, sobretudo 

nos estudos de História. Os estudos de Gilligan são inspirados nos trabalhos de Chodorow, 

embora a autora não dê muita ênfase à construção do sujeito, preocupando-se em maior 

grau com o desenvolvimento moral e o comportamento de indivíduos. Em contraste com a 

Escola Anglo-Americana, a Escola Francesa vem se baseando em interpretações pós-

estruturalistas e estruturalistas de Freud, no contexto de modelos teóricos da linguagem 

cujo principal autor, para as feministas adeptas a essa perspectiva, é Jacques Lacan. 

Ambas as Escolas se preocupam com os processos envolvidos na criação da 

identidade do sujeito, centrando-se nas etapas iniciais do desenvolvimento de sujeitos com 

o objetivo de buscar elementos que possam dar inteligibilidade à formação da identidade 
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de gênero. As autoras das relações de objeto dão ênfase à influência da experiência 

concreta, ou seja, a criança enxerga, escuta, estabelece relações com aqueles que dela se 

ocupam, em particular, com seus pais. Já as/os teóricas(os) pós-estruturalistas estão 

preocupadas(os) com o papel central ocupado pela linguagem no processo de 

comunicação, compreensão e representação do gênero. Assim, no que tange às 

investigações de teóricas(os) pós-estruturalistas “‘linguagem’ não designa palavras, mas 

sistemas de significação - ordens simbólicas - que precedem o domínio real da fala, da 

leitura e da escrita” (Scott, 1995, p. 81).  

Outra distinção entre as referidas escolas de pensamento diz respeito ao 

inconsciente, que para Chodorow é, em última instância, propenso à interpretação 

consciente, enquanto que, para Jacques Lacan, não o é. Para os teóricos que se baseiam em 

Lacan, o inconsciente é um fator crucial na construção e constituição do sujeito; “ademais, 

é o lugar da divisão sexual e, por esta razão, um lugar de instabilidade constante para o 

sujeito ‘generificado’” (Scott, 1995, p. 81). 

De acordo com Louro (2003), é pelo debate das feministas anglo-saxãs que gênero 

passa a ser distinto de sexo. Colling (2018) relata que, dentre as teóricas do movimento 

feminista anglo-saxão, Jean Scott ficou muito conhecida com o texto Gênero: uma 

categoria útil de análise histórica, publicado em 1988. Dessa forma, Louro (2003) pondera 

que visando “rejeitar um determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo ou 

diferença sexual” (p. 21) estas feministas almejam acentuar, segundo Scott (1995), “através 

da linguagem, ‘o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo’” (p. 

75). Assim, o conceito, ao mesmo tempo em que serve como uma categoria analítica é 

também utilizado como ferramenta política. 

O conceito serve, assim, como uma ferramenta analítica que é, ao mesmo tempo, uma 

ferramenta política. Ao dirigir o foco para o caráter “fundamentalmente social”, não 

há, contudo, a pretensão de negar que o gênero se constitui com ou sobre corpos 

sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas enfatizada, deliberadamente, a 

construção social e histórica produzida sobre essas características biológicas. [...] As 

justificativas para as desigualdades precisariam ser buscadas não nas diferenças 

biológicas (se é que essas podem ser compreendidas fora de sua constituição social), 

mas sim nos arranjos sociais, na história, nas condições de acesso aos recursos da 

sociedade, nas formas de representação. (Louro, 2003, p. 21). 
 

Scott (1995), então, define gênero enquanto “elemento constitutivo das relações 

sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, [...] e uma forma primeira de 

significar as relações de poder” (p. 20). Nesse sentido, a autora propõe pensar gênero de 

forma não reducionista, a partir da compreensão das diferenças entre os sexos como 
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demarcadas por transformações históricas, e dos sistemas de significação
12

 como 

resultantes de disputas. Ou seja, a maneira pela qual percebemos a diferença entre os sexos 

hoje e o que está em questão no campo do gênero na contemporaneidade difere das pautas 

abordadas em momentos anteriores da história.  

Portanto, escolher a categoria gênero para compreender as relações sociais é tomá-

la como central na discussão das relações de poder (Scott, 1995). Enquanto categoria 

analítica, gênero também nos possibilita refletir e pensar sobre a disposição dos espaços 

públicos e privados conferidos a homens e mulheres, relações sociais, institucionais, e as 

configurações dos modos de vida que são produzidas ao longo de todo processo histórico, 

de acordo com especificidades de cada cultura. Além disso, nos possibilita uma melhor 

compreensão das dinâmicas de poder que atravessam vivências não heterossexuais, 

produzindo formas subalternas de existência. Antes de introduzir as problematizações 

referentes a sexo-gênero feitas por Judith Butler, é necessário que situemos seu 

pensamento dentro dos denominados Estudos Queer.  

 

3.2 Estudos Queer: uma introdução à teoria da performatividade de gênero  

Para nós, seu valor não está propriamente na certeza de seus apontamentos, na 

exatidão de suas hipóteses, mas na relevância das suas questões e no modo como 

estas são abordadas. Sua relevância não estaria propriamente nas verdades que 

enuncia, mas nas análises que faz. Seria uma teoria cujo principal valor, para nós, é 

sua qualidade crítica e, inclusive, sua desestabilização de algumas supostas 

verdades- científicas ou não. (Prado, & Monteiro, 2019, p. 144). 
 

Segundo Colling (2018), os estudos queer emergem no final da década de 1980 

reunindo uma diversidade de pesquisadoras e ativistas, sobretudo americanas. Salih (2012) 

relata que a teoria surge a partir de uma “aliança (às vezes incômoda) de teorias feministas, 

pós-estruturalistas e psicanalíticas que fecundavam e orientavam a investigação que já 

vinha se fazendo sobre a categoria de sujeitos” (p. 19). Welzer-Lang (2001) associa o 

surgimento do movimento queer à dificuldade de superação dos binarismos de gênero 

masculino/feminino e o heterossexismo que assumiam hegemonia nos estudos sobre 

sexualidade.   

                                                             
12 Scott (1995) relata que o sistema de significação é caracterizado pelas maneiras como as sociedades 

“representam o gênero, o utilizam para articular regras de relações sociais ou para construir o sentido da 

experiência” (p. 15). Para os estudos pós-estruturalistas a linguagem assume a centralidade na “comunicação, 

interpretação e representação de gênero” (p. 14), no entanto, não se restringe somente às palavras, mas ao 

“sistema de significação, as ordens simbólicas que antecedem o domínio da palavra propriamente dita, da 

leitura e da escrita” (Scott, 1995, p. 14). 
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A tradução do termo para o português, por si só, é considerada problemática. O 

termo se configura e se constitui a partir de uma forma pejorativa designada para não 

heterossexuais nos Estados Unidos. Louro (2001) afirma que uma possível tradução para o 

termo seria “estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário” (p. 546). A proposta 

da utilização do termo queer foi dar outra conotação à palavra anteriormente utilizada para 

ofender e insultar os homossexuais (Salih, 2012). Uma ofensa/insulto que tem “a força de 

uma invocação sempre repetida, um insulto que ecoa e reitera os gritos de muitos grupos 

homófobos, ao longo do tempo, e que, por isso, adquire força, conferindo um lugar 

discriminado e abjeto àqueles a quem é dirigido” (Louro, 2001, p. 546).  

Além dessa ressignificação do termo, há uma passagem de compreensão do queer, 

pelo ativismo e campos de estudos, como uma prática de vida que se coloca em oposição 

às normatizações sociais (Colling, 2018). Seu ponto mais imediato de contestação e 

oposição é o modelo da heterossexualidade compulsória adotado socialmente, que 

compreende a heterossexualidade como forma única, possível, correta e saudável de 

experimentação da sexualidade humana (Colling, 2018). Mas também, não iria escapar de 

críticas a normalização e estabilização apresentadas por um movimento político 

homossexual hegemônico (Louro, 2001). O queer não se preocupa com a definição, 

fixação ou estabilidade, para além disso, o termo sugere um “devir”, sendo ele “transitivo, 

múltiplo e avesso à assimilação” e, portanto, a representação clara do diferencial que não 

visa ser assimilado ou tolerado, de forma que suas ações se tornam muito mais 

transgressivas e perturbadoras (Salih, 2012, p. 19).  

Colling (2018) afirma que há uma diversidade em relação aos estudos queer, no 

entanto, eles são unidos por alguns aspectos: 

1. As críticas às normas de gênero e sexualidade e explicações sobre como elas 

foram construídas e naturalizadas ao longo do tempo; 2. As evidências de como as 

múltiplas identidades de gênero e orientações sexuais existem, resistem e se 

proliferam, por não serem entidades estáveis e autênticas; 3. As críticas às 

perspectivas patologizantes em relação a essas identificações e às compreensões e 

saberes que tentam explicar as sexualidades e os gêneros a partir de perspectivas 

genéticas, biologizantes e morais; 4. A rejeição a qualquer ideia de normalização e a 

problematização das categorias que estão em zona de conforto, como a 

heterossexualidade, por exemplo, que se constitui não apenas como uma expressão 

da sexualidade, mas a norma política que todos deveriam seguir dentro de um 

modelo bastante rígido; 5. E as críticas em relação à clássica separação entre os 

estudos da sexualidade e os estudos de gênero. (Colling, 2018, p. 26). 
 

De acordo com Salih (2012), Butler é consagrada a teórica queer em excelência por 

estar preocupada, em grande parte de suas análises, com a desestabilização da categoria “o 
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sujeito”, processo o qual Butler intitula “uma genealogia crítica das ontologias de gênero” 

(p. 17). Influenciada por Foucault, a genealogia, sintetizando, se configura como uma 

ferramenta de investigação que não objetiva uma “verdade” ou “conhecimento”: “a 

genealogia não é a história dos eventos, mas a investigação das condições de emergência 

daquilo que é considerado como história: um momento de emergência não passa, em 

última análise, de uma fabricação” (Salih, 2012, p. 21). Uma investigação genealógica da 

constituição do sujeito compreende que sexo e gênero são efeitos de instituições, discursos 

e práticas. Isto é, não somos nós (sujeitos) que criamos ou causamos tais instituições, 

discursos e práticas. São eles responsáveis por nos criar ou causar, ao 

ditarem/determinarem nosso sexo, gênero e sexualidade de forma geral (Salih, 2012). 

A desestabilização do sujeito não significa a morte do sujeito. Diferentemente dos 

essencialistas, que evidenciam que as identidades são autoevidentes e fixas, Butler se 

preocupa em descrever como a identidade é construída dentro de um sistema linguístico e 

discursivo. “O sujeito”, para Butler, é metamorfose, ou seja, está em constante processo de 

construção no/pelo discurso. Butler, em sua obra, se preocupa com a “formação do sujeito 

no interior de estruturas de poder sexuadas e ‘generificadas’” (Salih, 2012, p. 18). 

Dessa forma, se por um lado os estudos feministas, gays e lésbicos tomam como 

ponto de investigação a existência de um sujeito categorizado, isto é: “o sujeito gay, o 

sujeito lésbico, a ‘fêmea’, o sujeito ‘feminino’” (p. 20), por outro lado a teoria queer 

apresenta uma investigação e desconstrução dessas categorizações, sustentando em seus 

argumentos a instabilidade de todas as identidades sexuadas e generificadas (Salih, 2012). 

Ressalva-se que, embora tenhamos ciência sobre os apontamentos explicitados pela teoria 

queer sobre a desconstrução dos sistemas de categorizações identitárias, essa teoria nos 

possibilita melhor compreensão de nosso objeto de pesquisa, uma vez que nos aponta para 

a inexistência de categorias fixas e imutáveis para as múltiplas vivências da sexualidade. 

Assim, embora tenhamos optado pelo recorte realizado, pretendendo valorizar a escuta de 

homens gays, consideramos todas as possibilidades de experiência da sexualidade no 

interior dessa mesma categoria.    

Salih (2012) relata que, embora Butler seja alvo de muitas críticas, por outro lado, 

muitos leitores têm considerado suas análises um enorme potencial de subversão política 

por apresentarem argumentos consistentes sobre a importância de desestabilizar e 

desconstruir os termos pelos quais são construídos sujeitos e identidades: “A ideia de que o 

sujeito não é uma entidade, preexistente, essencial, e que nossas identidades são 
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construídas significa que as identidades podem ser reconstruídas sob formas que desafiem 

e subvertem as estruturas de poder existentes” (p. 23).  

Foi a partir das reflexões e críticas de como era compreendido o sistema sexo-

gênero por movimentos feministas que Butler criou o que ficou conhecido como teoria da 

performatividade de gênero (Colling, 2018). 

 

3.3 Teoria da performatividade de gênero  

Judith Butler, em seu livro Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade (2005), problematiza a premissa adotada pelas teóricas feministas de que o sexo 

é biológico (natural) e o gênero é construído (cultural). No entanto, Colling (2018) afirma 

que outras feministas, antes de Butler, já haviam apresentado problematizações sobre a 

dualidade sexo-gênero. Dentre as feministas mais conhecidas, Gayle Rubin, aponta para o 

pensamento de que conceber o sexo/sexualidade como uma continuidade do gênero é algo 

inerente ao pensamento heterossexual. Para Rubin, as homossexualidades irão 

complexificar e problematizar esse pensamento, provocando uma desestabilização e 

estranhamento nesse sistema sexo-gênero (Colling, 2018). 

Se, por um lado, existem grandes contribuições das feministas francesas para a 

desconstrução de gênero a partir da clássica frase de Beauvoir: “não se nasce mulher, 

torna-se mulher”, por outro, Butler faz uma crítica a uma interpretação errônea de que o 

corpo da mulher estivesse isento das normas de gênero. Ou seja, ao considerar que alguém 

se torna mulher, em algum momento, esse corpo estaria livre da incidência das 

formulações culturais referentes a gênero, uma página em branco sem a incidência da 

cultura. No entanto, Butler critica essa interpretação uma vez que, para ela, nunca 

estivemos isentos das normas culturais, de forma geral, sobre nossos corpos. Muito pelo 

contrário, nossa existência enquanto sujeitos só é legitimada quando o outro faz a 

determinação de que somos homens ou mulheres (Colling, 2018). Um exemplo clássico 

dessa perspectiva apontada por Butler é de que antes mesmo do bebê nascer, mães e pais 

recebem um laudo médico atestando o sexo da criança. Nesse momento, é retirada a 

liberdade de escolha desse sujeito que a partir de um modelo de heterossexualidade 

compulsória passa a ter um sexo e sobre ele incidem todas as normas de gênero construídas 

historicamente, sem sequer ter nascido (Colling, 2018). Espera-se desse sujeito jeitos de 

ser, andar e falar que sejam coerentes com o modelo binarista dos sexos, que a partir da 

lógica heteronormativa os concebe de acordo com as especificidades de cada cultura e 
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incide na produção de masculinidades e feminilidades. Se o sujeito apresenta qualquer 

comportamento que é identificado com o sexo oposto, será alvo de procedimentos que 

objetivam sua correção de acordo com os padrões heteronormativos.  

Segundo Colling (2018) essa forma de compreensão abre precedentes para o 

questionamento de Butler sobre a divisão estanque entre sexo e gênero. O gênero é 

determinado por nossas instituições sociais a partir do sexo, isto é “o sexo, uma vez 

identificado, será sempre generificado e o gênero, pelas normas da nossa sociedade, é 

desde sempre sexualizado” (p. 28). A principal problematização realizada por Butler 

(2003) diz respeito à premissa na qual se origina a diferenciação de sexo/gênero, sendo o 

primeiro natural e o segundo construído. Para a autora, “nesse caso, não a biologia, mas a 

cultura se torna o destino” (p. 26). A autora, portanto, almejou a retirada da ideia de que 

gênero decorreria do sexo, discutindo até que ponto essa distinção de sexo/gênero era 

arbitrária. 

Butler (2003) aponta que o sexo não é natural e que, ao contrário disso, o sexo é 

também discursivo e cultural, tal qual é gênero. Em suas próprias palavras, “talvez o 

próprio construto chamado ‘sexo’ seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a 

rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e 

gênero revela-se absolutamente nenhuma” (p. 25). Não há garantias, segundo as reflexões 

de Butler, que um sujeito anteriormente identificado pelo sexo lido como feminino, seja 

“mulher”, nem de que uma pessoa identificada pelo sexo lido como masculino seja, 

necessariamente, “homem”. Dessa forma, a partir das reflexões de Butler, “podemos 

concluir que pensar o gênero como algo determinado pelo sexo é uma operação que exclui, 

de forma violenta, uma série de outras identidades de gênero, em especial as travestis, 

transexuais e outras identidades trans” (Colling, 2018, p. 28).  

Butler não para suas reflexões no sistema sexo-gênero. A autora chama a atenção 

também para outro aspecto que se refere a um tipo de vínculo compreendido e considerado 

“natural”, na sociedade, que as Teorias Feministas não haviam problematizado: gênero e 

desejo (Butler, 2005), o que, consequentemente, implica interessantes reflexões sobre 

desejo e prática sexual (Colling, 2018). Outro conceito importante para a compreensão 

dessas reflexões é o de heteronormatividade. A heteronormatividade, termo cunhado por 

Michael Warner na década de 1990 (Costa, & Nardi, 2015), é utilizada para estabelecer a 

heterossexualidade como norma. Assim, a partir do sexo biológico (macho, fêmea) “se 

convencionaram expressões de gênero (masculina, feminina), das quais derivariam 

orientações sexuais (hétero/homossexual)” (Costa, & Nardi, 2015, p. 718). Welzer-Lang 
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(2001) entende essa forma de proceder como uma produção discursiva de instituições e/ou 

indivíduos que incentivam e promovem a superioridade de uma forma de expressão da 

sexualidade sobre as outras, colocando-a enquanto modelo dominante que subalterniza as 

demais possibilidades de expressão sexual e afetiva.  

 Essa lógica heteronormativa pressupõe um modelo universal de conformidade 

entre sexo, gênero e desejo (heterossexualidade compulsória). A heterossexualidade 

compulsória é um elemento constitutivo e imprescindível em nossa cultura que mantém e 

consolida o masculino e o feminino onde estão (Bortolini et al., 2014). Os mesmos autores 

chamam atenção para a diferenciação do “que é a heterossexualidade como prática sexual e 

afetiva e o que é a heterossexualidade compulsória como norma cultural hegemônica, que 

se impõe sobre todos e todas como padrão, referência e expectativa” (p. 23, itálicos do 

autor). Dessa maneira, o sujeito do sexo masculino é possuidor de um órgão genital 

masculino e espera-se que seu desejo sexual/afetivo seja direcionado a um sujeito do sexo 

feminino, possuidor de um órgão sexual feminino. Na mesma lógica, o sujeito do sexo 

feminino é possuidor de um órgão genital feminino sendo também esperado que seu desejo 

sexual/afetivo se direcione a um sujeito do sexo masculino, possuidor do órgão genital 

masculino (Junqueira, 2007). 

 Há, portanto, uma imposição de linearidade/conformidade entre sexo, gênero e 

desejo e tudo que foge a essa lógica acaba por subverter e embaralhar tal modelo, 

produzindo questionamentos que, fundamentados na heterossexualidade enquanto norma, 

inferiorizam e subalternizam outras expressões da sexualidade. No entanto, Butler 

problematiza esse sistema, dizendo que há muitos sujeitos que, por exemplo, simplesmente 

não desejam o sexo/gênero oposto ao seu; encontramos casos em que há o desejo, mas não 

há a prática desse desejo; e também pessoas que praticam, mas não desejam. Portanto, é 

notória a amplitude de possibilidades de experimentação da sexualidade humana por um 

lado, e por outro uma tentativa equivocada de redução de um sistema complexo. O modelo 

de heteronormatividade compulsória legitimado socialmente impõe essa linearidade e 

coerência entre as dimensões de sexo-gênero-desejo, mas tal modelo reducionista, na 

prática, silencia e invisibiliza as experiências de sexualidade que não se enquadram nesse 

sistema de heterossexualidade legitimada (Colling, 2018). 

Butler vai além, ela reconhece a eficácia dos mecanismos de controle social em 

relação ao sistema sexo, gênero e práticas sexuais. No entanto, na ordem do desejo esse 

sistema não é tão eficaz, uma vez que o desejo escapa ao sistema de controle. Ou seja, o 

desejo pode residir apenas nos pensamentos e fantasias das pessoas, o que 
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consequentemente implica, em muitos casos, na sua não prática. Dessa forma, não há 

garantias de que, na dimensão do desejo, práticas tidas como heterossexuais sejam de fato 

heterossexuais. Esse tipo de reflexão permite borrar a linearidade imposta pela 

heterossexualidade compulsória do sistema sexo-gênero-desejo justamente por demonstrar 

que não são apenas não heterossexuais que produzem uma fragmentação e desestabilização 

desse sistema, mas também a própria heterossexualidade (Colling, 2018). 

 

3.4 Gênero é performativo  

A construção de corpos masculinos e femininos tal qual podemos ver na atualidade 

se dá por meio de repetições de atos, gestos e signos que são performativos, ou seja, 

constrói os sujeitos que enunciam por meio do discurso, inscritos no âmbito cultural e que 

auxiliam na manutenção da matriz heterossexual compulsória (Queiroz, 2015). Trata-se, 

portanto, para Butler (2003), de uma questão de performatividade. 

Assim, o conceito de performatividade assume centralidade para os estudos de 

gênero, uma vez que, segundo Butler (2003), “não há identidade de gênero por trás das 

expressões de gênero; a identidade é performativamente constituída pelas próprias 

expressões que supostamente são seus resultados” (p. 25). É importante ressaltar que 

Butler não está sugerindo que a identidade de gênero é uma performance, pois a partir 

desta compreensão consequentemente pressuporia a existência de um sujeito 

desempenhando uma performance (Salih, 2012). No entanto, Butler rejeita essa perspectiva 

ao afirmar que a performance preexiste ao performer.  

Assim, Butler afirma ser necessário tornar inteligível a diferença entre performance  

e performatividade, pois enquanto a primeira diz respeito à preexistência de um sujeito, a 

segunda contestaria a própria noção de sujeito (Salih, 2012): 

Gostaria de sugerir também que a noção de sujeito carrega com ela uma 

duplicidade que é crucial enfatizar: o sujeito é aquele que se presume ser a 

pressuposição do agenciamento, [...] mas o sujeito é também aquele que está 

submetido a um conjunto de regras que o precedem. Este segundo sentido funciona 

a contrapelo da concepção humanista de um self autônomo ou de um ator humano 
firmemente enraizado. Na verdade, a palavra “ator” carrega uma ressonância teatral 

que seria muito difícil de ser adotada em meu trabalho, devido à tendência de ler 

“performatividade” como um projeto goffmanesco de colocar uma máscara e 

escolher representar um papel (Prins, & Meijer, 2002, p. 167). 
 

Nesse sentido, o desenvolvimento do conceito de performatividade em Butler 

sugere que gênero é performativo, ou seja, constituinte da identidade que pretende ser 

(Salih, 2012; Queiroz, 2015). 



44 
 

O gênero é um ato que faz existir aquilo que ele nomeia: neste caso, um homem 

"masculino" ou uma mulher "feminina". As identidades de gênero são construídas e 

constituídas pela linguagem, o que significa que não há identidade de gênero que 

preceda a linguagem. [...] Não é que uma identidade “faça” o discurso ou a 

linguagem, mas é precisamente o contrário – a linguagem e o discurso é que 

“fazem” o gênero. Não existe um “eu” fora da linguagem, uma vez que a identidade 

é uma prática significante, e os sujeitos culturalmente inteligíveis são efeitos e não 

causas dos discursos que ocultam a sua atividade. É nesse sentido que a identidade 

de gênero é performativa. (Salih, 2012, p. 91). 
 

A compreensão de que gênero é performativo advém das influências da tese de atos 

performativos de John Austin para as reflexões de Butler. De acordo com Colling (2018), 

Austin, o linguista, “defendeu que as palavras não apenas descrevem algo, mas que elas 

também têm o poder de criar aquilo que enunciam” (p. 30). Dessa forma, a partir do 

momento em que um juiz ou líder religioso anuncia “eu vos declaro marido e mulher”, as 

pessoas envolvidas se tornam produtos daquilo que foi enunciado (Colling, 2018). 

Proporcionalmente a esta associação, segundo Colling (2018), Butler diz que a partir da 

enunciação “é menino ou é menina” no exame de ultrassonografia o feto passa ser 

possuidor de um gênero que circunscrito numa cultura de matriz heterossexual é incidido 

pelas normas de gênero que vão ditar seu corpo, gênero, sexo e sexualidade.   

A partir da compreensão dos mecanismos de funcionamento da 

heteronormatividade e heterossexualidade compulsória, Butler defende que a sociedade 

não só nos obriga a ser heterossexuais a partir da linearidade do sistema sexo-gênero-

desejo, como também exige que tenhamos um gênero que esteja em conformidade com a 

materialidade dos nossos corpos (Colling, 2018). Butler, como já dito anteriormente, 

argumenta que esse conjunto de exigências são performativas. Para que essas ações tenham 

realmente efetividade é necessário que sejam constantemente repetidas e que estejam sob 

um sistema de vigilância. Ou seja, na medida em que desenvolvemos nossas identidades, 

nos utilizamos repetidamente de formas identitárias que já existiam anteriormente ao nosso 

nascimento. Dessa forma, nossa constituição enquanto sujeitos é inscrita em um sistema de 

reprodução de normas de gênero e sexualidade (Colling, 2018).   

Em suma, Colling (2018) relata que a teoria da performatividade de Butler: 

tenta entender como a repetição das normas, muitas vezes feita de forma ritualizada 

(casamentos, batismos, chá de fraldas etc.), cria sujeitos que são o resultado dessas 

repetições. Assim, quem ousa se comportar fora destas normas que, quase sempre, 

encarnam determinados ideais de masculinidade e feminilidade ligados com uma 

união heterossexual, acaba sofrendo sérias consequências. Quais são elas? Falta de 

direitos, desrespeito, violências físicas e simbólicas e, no limite, atentados contra a 

própria vida. (p. 31). 
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No entanto, partindo da premissa foucaultiana de que onde há poder, há 

resistência/contrapoder, Butler (2003) relata que existem sujeitos que irão subverter todo 

esse sistema, não se submetendo a todas essas normas e que esses mesmos “gêneros 

distintos são parte do que ‘humaniza’ os indivíduos na sociedade contemporânea” (p. 199). 

Além disso, complementa que “de fato habitualmente punimos os que não desempenham 

corretamente o seu gênero. Os vários atos de gênero criam a ideia de gênero, e sem esses 

atos não haveria gênero algum” (Butler, 2003, p. 199). 

 

3.5 Identidade de gênero, orientação sexual e violência  

Ao considerar a diversidade de gênero, evidenciamos a existência de gêneros para 

além dos binarismos (homem, mulher, masculinidade e feminilidade). Via de regra, a 

inteligibilidade sobre uma suposta “sexualidade normal e natural” advém da compreensão 

de que todas as pessoas têm apenas uma identidade de gênero e que esta é determinada 

pelo sexo. Mas como já dito anteriormente, considerar a diversidade de gênero a partir 

desses sistemas binaristas é produzir um amplo sistema de exclusão de pessoas, pois essa 

dicotomia inviabiliza as experiências de uma série de sujeitos, inclusive heterossexuais 

(Colling, 2019). 

Identidade de gênero é compreendida enquanto construção social que implica em 

diferentes formas de identificação e atribuições pessoais e grupais. A identidade 

homossexual leva em consideração todos os aspectos que constituem o termo, não se 

reduzindo somente às formas e práticas sexuais, mas englobando também “suas 

performances públicas, direitos e deveres conquistados, espaços institucionais ofuscados, 

formas específicas de opressão” (Prado, & Machado, 2008, p. 17), entre outras dimensões. 

A produção de subalternidades e inferiorização de determinadas sexualidades 

participa da produção de violências de gênero praticadas, entre outras formas, a partir dos 

padrões de dominação de homens em relação às mulheres. Welzer-Lang (2001) oferece 

elementos para compreender “os esquemas, o habitus, o ideal viril, homofóbico e 

heterossexual que constroem e fortalecem a identidade e a dominação masculina” (p. 460), 

e que atribuem ao homem lugares de privilégios (materiais, simbólicos e culturais) e de 

poder, e, consequentemente, na mesma relação de dominação, confere às mulheres espaços 

de subalternidade. Segundo o autor, esta dominação acontece de forma individual e 
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coletiva, nas esferas pública e privada, sendo mantida e regulada por meio de múltiplas 

violências.  

Como já referido, discutir gênero não significa apenas falar sobre mulheres, mas 

sobre as relações de poder que envolvem todos os seres humanos (Bortolini et. al., 2014). 

O esquema de dominação masculina, conforme abordado por Welzer-Lang (2011), 

constitui-se pela superioridade de homens em relação às mulheres, regulada por meio de 

violências de gênero, mas também pela relação estabelecida entre os próprios homens. 

Assim, o autor aponta uma educação de meninos e homens em “espaços monossexuados”, 

entendendo-os como lugares onde universalmente se atribuem “exclusividade de usos e/ou 

presença de homens” (p. 462), sendo estes: pátios de colégios, clubes, bares, reuniões de 

futebol, entre outros. Estes lugares servem para “ensinar/aprender” a ser um “verdadeiro 

homem”, o que implica em combater qualquer característica que faça o menino ou o 

homem ser associado às mulheres. 

É nesta “casa-dos-homens” (Welzer-Lang, 2011, p. 462) que, ao se destituírem do 

mundo das mulheres, os homens adentram em um mundo simbólico no qual “aprenderão” 

como se tornar um “homem de verdade”, com todos os padrões de virilidade masculina 

estabelecidos por cada sociedade. Esses modelos são ensinados por outros homens 

anteriormente inseridos nesse espaço, a custo de muitas pressões exercidas por meio de 

sistemas punitivos e regulatórios que irão “moldar” meninos/homens para que se 

distanciem dos marcadores e características socialmente femininas. Em muitas unidades 

educacionais, os espaços monossexuados são instituídos produzindo violências de gênero e 

colocando estudantes em situação de vulnerabilidade.  

Esta homossociabilidade
13

 instituída nos espaços monossexuados é estruturada a 

partir de relações de poder que funcionam como operadores hierárquicos. O sujeito recém-

chegado na “casa-dos-homens”, na busca pela virilidade masculina, é obrigado a aceitar a 

lei dos maiores e dos mais antigos, bem como a incorporar as regras e os não-ditos. 

Welzer-Lang (2001) pontua que esse aprendizado se consolida por meio de sofrimentos e 

violências que também produzem a manutenção desse mesmo sistema de regulação e 

controle. Também de acordo com o autor, o pedido de inserção deste sujeito, por exemplo, 

em jogos de futebol – em nossa cultura, praticado predominantemente por homens – 

                                                             
13 Welzer-Lang (2001) entende a homossociabilidade como relações sociais entre pessoas do sexo masculino. 

O autor se refere no texto a um momento da vida de sujeitos do sexo masculino em que há uma tendência e 

uma pressão para que vivenciem episódios de homossexualidade. Nas palavras do autor, mais exatamente 

em: “competições de pintos, maratonas de masturbação, brincar de quem mija mais longe, excitações sexuais 

coletivas a partir de pornografia em grupos” (p. 462), entre outros eventos.  
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significa dizer: “quero ser como os outros rapazes e quero me distinguir do oposto (ser 

uma mulher)” (p. 463). Nessa perspectiva, Welzer-Lang (2001) relata: 

Não-ditos, que alguns anos mais tarde relatam os rapazes já tornados homens, é que 

essa aprendizagem se faz no sofrimento. Sofrimento psíquico de não conseguir 

jogar tão bem quanto os outros. Sofrimento dos corpos que devem endurecer para 

poder jogar corretamente. Os pés, as mãos, os músculos... se formam, se modelam, 

se rigidificam por uma espécie de jogo masoquista com a dor. O pequeno homem 

deve aprender a aceitar o sofrimento – sem dizer uma palavra e sem “amaldiçoar” – 

para integrar o círculo restrito dos homens. Nesses grupos monossexuados se 

incorporam gestos, movimentos, reações masculinas, todo o capital de atitudes que 

contribuirão para se tornar um homem. (p. 463).  
 

Para além das questões de gênero, precisamos nos atentar para outros marcadores 

que produzem identidades sexuais que, por meio da regulação social, estão submetidos aos 

sistemas punitivos por subverterem o sistema hegemônico da heterossexualidade. Nesse 

sentido, o marcador identitário da orientação sexual se torna importante nesse debate, uma 

vez que os sujeitos que se constroem e são construídos pelo gênero “se relacionam, amam, 

gostam, sentem tesão, apaixonam, desejam, fazem sexo, não fazem” (Bortolini et al., 2014, 

p. 20). Orientação sexual, portanto, é utilizada para designar o direcionamento do 

desejo/atração, físico, sexual, afetivo/emocional de sujeitos, seja ele para pessoas do 

mesmo sexo (homossexual), sexo oposto (heterossexual) ou para ambos (bissexual) (Prado, 

& Machado, 2008; Bortolini et al., 2014). Ressalva-se que estas três posições, na 

contemporaneidade, estão longe de esgotar o terreno das possibilidades de experimentação 

da sexualidade, no entanto, contemplam o debate e o recorte feito neste estudo. 

Prado e Machado (2008) relatam que a expressão orientação sexual foi cunhada 

para escapar de termos utilizados popularmente como, por exemplo, “opção sexual”. Essa 

terminologia “opção” sugere que sujeitos têm uma escolha racional em relação ao seu 

desejo. No entanto, entendemos que a homossexualidade é uma manifestação da 

sexualidade tão legítima quanto qualquer outra, não cabendo ao sujeito a tomada de 

decisão em relação ao direcionamento do seu desejo.  

 Bortolini et al. (2014) resgatam que a homossexualidade já foi considerada 

patologia. No século XIX, ao se acrescentar o sufixo “ismo” – homossexualismo – foi 

demarcada uma construção medicalizada, psiquiátrica da sexualidade, que buscava na 

ciência comprovar e marcar a diferença entre o normal e o patológico. Ao contrário disso, 

o autor sugere que o uso do sufixo “dade” significa que se trata de uma expressão da 

sexualidade, manifestação, identidade humana. Afinal, este sufixo carrega consigo um 
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sentido de “identidade, felicidade, espontaneidade, sexualidade” (Bortolini et al., 2014, p. 

21). 

A diferenciação conceitual entre sexo, gênero, identidade de gênero e orientação 

sexual é necessária para a compreensão das elaborações culturais acerca da sexualidade. 

Essas elaborações produzem formas determinadas de organização e normatizações, que 

não podem ser compreendidas de maneira desarticulada entre si (Bortolini et al., 2014). 

Levando em consideração a subversão que homens não heterossexuais impõem ao modelo 

heteronormativo, revela-se a vulnerabilidade a que estão submetidos e, no contexto 

específico da pesquisa em tela, quais as implicações da violação de direitos em suas 

trajetórias de vida acadêmica. 
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CAPÍTULO 4 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS SOBRE O FENÔMENO DO PRECONCEITO NAS 

DISCIPLINAS DE PSICOLOGIA SOCIAL  

 

4.1 A dialética inclusão/exclusão 

De acordo com Sawaia (2012), o conceito de exclusão é utilizado na 

contemporaneidade por diversas áreas do conhecimento, no entanto, é de pouca precisão e 

dúbio do ponto de vista ideológico. De forma diferente, em vez de rechaçar o conceito, 

objetivando uma maior precisão conceitual, a partir da eliminação de ambiguidades, a 

autora busca aprimorá-lo, explicitando a duplicidade de sentidos atribuídos a ele “por 

entender que elas não revelam um erro ou imprecisão, mas a complexidade e 

contraditoriedade que constituem o processo de exclusão social, inclusive a sua 

transmutação em inclusão social” (p. 7). 

Paradoxalmente, a sociedade exclui para incluir. Essa transmutação é um aspecto 

condicional da ordem social desigual, implicando um caráter ilusório de inclusão. De 

alguma forma, estamos todos inseridos em um sistema de reprodução das atividades 

econômicas, parte majoritária da humanidade que se constitui por meio da insuficiência e 

das privações, que têm seus desdobramentos para fora do econômico. Dessa forma, em vez 

da utilização conceitual de exclusão, o que se tem é a dialética exclusão/inclusão (Sawaia, 

2012).  

Tal dialética, de acordo com Sawaia (2012), “introduz a ética e a subjetividade na 

análise sociológica da desigualdade” (p. 8), fazendo com que a exclusão seja compreendida 

como um não compromisso político com o sofrimento do outro. No que diz respeito às 

análises dos aspectos psicológicos, a dialética inclusão/exclusão inverte a concepção de 

inclusão social. Liga-se, portanto, aos mecanismos psicológicos da coação e desatrela-se da 

noção de adaptação, normatização e culpabilização individual.  

A lógica dialética explicita a reversibilidade da relação entre subjetividade e 

legitimação social e revela as filigranas do processo que liga o excluído ao resto da 

sociedade no processo de manutenção da ordem social, como por exemplo o papel 

central que a ideia de nós desempenha no mecanismo principal da coação social nas 

sociedades onde prevalece o fantasma do uno e da desigualdade, que é o de 

culpabilização individual. (Sawaia, 2012, p. 8). 
 

O sentimento de pertença a um grupo e não a outro diz respeito à história social e 

pessoal do indivíduo e é também “fruto de características historicamente estruturadas na 

formação de categorias sociais em que o sujeito e seu grupo encontram-se engajados” 
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(Galvão, 2009, p. 19). De forma geral, ao ser incluído em um grupo, consequentemente, o 

sujeito é excluído de outros grupos. Mesmo que este sujeito pertença a vários grupos, 

podemos dizer que há níveis mais altos de afinidade com um grupo do que com outros. É 

nesse contexto de pertencer e distanciar-se que, ao mesmo tempo, são delineados os 

processos de inclusão e exclusão (Galvão, 2009). 

Assim, como demonstra Sawaia (2012), à dialética inclusão/exclusão: 

gesta subjetividades específicas que vão desde o sentir-se incluído até sentir-se 

discriminado ou revoltado. Essas subjetividades não podem ser explicadas 

unicamente pela determinação econômica, elas determinam e são determinadas por 

formas diferenciadas de legitimação social e individual, e manifestam-se no 

cotidiano como identidade, sociabilidade, afetividade, consciência e inconsciência. 

(Sawaia, 2012, p. 9).  
 

Em suma, a exclusão é compreendida como um processo complexo, multifacetado, 

dialético e sutil (Sawaia, 2012). É dialético não no sentido de um estado ou de uma falha 

da sociedade a ser combatida, por ser considerada uma dinâmica que perturba sua ordem, 

mas um processo que envolve sujeitos e o estabelecimento de relações com os outros, 

constituídas e consolidadas na sociedade em suas dimensões políticas, materiais, 

relacionais e subjetivas (Galvão, 2009; Sawaia, 2012). Só é possível conceber sua 

existência, em relação à inclusão, como parte constitutiva dela, ou seja, “no mesmo 

instante em que o sujeito é objeto de exclusão social de um dado grupo ou prática social, 

este é incluído em algum outro grupo ou práticas rotulados de forma marginal” (Sawaia, 

2012, p. 32), evidenciando, assim, que não há exclusão sem inclusão (Sawaia, 2012).  

Considerando o caráter polissêmico da noção da exclusão, é inevitável que nos 

questionemos até que ponto se justifica falar ou tratar da exclusão em aspectos gerais. De 

acordo com Jodelet (2012), “há pelo menos um nível onde uma abordagem única da 

exclusão pode fazer sentido: o nível das interações entre pessoas e entre grupos, que dela 

são agentes ou vítimas” (p. 55). Dessa forma, quem são os verdadeiramente excluídos, 

disfarçados de incluídos? Como afirma Sílvia Lane (2012): 

são aqueles que, para não denunciarem as injustiças decorrentes da ideologia 

dominante, necessária para a manutenção do poder de alguns e de um status quo, 

são ‘incluídos no sistema’. São os negros que denunciam a escravidão, hoje 

disfarçada em preconceitos e discriminações ambíguas. São os pobres que 

denunciam a injustiça econômica e a má distribuição de renda que impede o acesso 

à saúde e à educação. São os índios ‘protegidos’ em reservas, que são considerados 

incluídos, apesar da autodestruição. (s/p).  
 

Complementando, são membros da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais que denunciam os atos de violência a partir da publicização de seus 
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sofrimentos, produzindo debates acerca do silenciamento e inviabilização de suas 

experiências, ocultados por meio da negação e omissão de seus direitos civis. Somado a 

isso, reivindicam seus lugares nas cadeiras de negociação do Estado, visando a 

consolidação do enfrentamento a qualquer tipo de violência contra a diversidade sexual, 

por meio da luta pela implementação de políticas públicas eficazes, ou seja, são pessoas 

que ousam questionar o modelo hegemônico através de suas próprias experiências e da 

interpelação de pessoas/grupos que ocupam o lugar de poder no sistema e que produzem 

diferentes formas de exclusão.   

Desse modo, podemos considerar que os processos de inclusão/exclusão, 

preconceito e discriminação, manifestados no âmbito das relações sociais (interpessoais e 

intergrupais), constituem-se em objeto da Psicologia Social (Galvão, 2009; Jodelet, 2012), 

pois: 

em se tratando de exclusões socialmente produzidas, a Psicologia Social não opõe 

um tipo de interpretação (psicológica) a um outro (sócio-histórico, cultural, ou 

econômico). Ela tenta compreender de que maneira as pessoas ou os grupos que são 

objetos de uma distinção, são construídos como uma categoria à parte. Para dar 

conta desta construção social, diversos modelos teóricos foram propostos. 

Referindo-se a dinâmicas psíquicas ou a processos cognitivos, eles colocam em 

jogo noções elaboradas no seio da psicologia social, tais como as de preconceito, 

estereótipo, discriminação, identidade social, ou ainda apelam, através de análise 

dos discursos sociais, às representações sociais e à ideologia. (Jodelet, 2012, p. 56). 
 

De acordo com Jodelet (2012), há um crescimento das pesquisas na Psicologia 

Social em relação a esses fenômenos a partir da Primeira Guerra Mundial, da ascensão do 

nazi-fascismo na Europa e dos conflitos raciais nos Estados Unidos. É objetivando a 

compreensão de como sociedades que têm como premissa os valores democráticos e 

igualitários foram submetidas ou estiveram engajadas em ações de hostilidade e de 

discriminação, que vários pesquisadores desenvolveram estudos e teorias visando à 

inteligibilidade desses fenômenos sociais (Galvão, 2009).  

Anteriormente às discussões sobre as teorias do campo psicológico sobre 

preconceito, torna-se importante à discussão sobre os limites e possibilidades do conceito 

de homofobia para melhor compreensão do fenômeno em questão.   

 

4.2 Conceituando homofobia: reflexões sobre seus limites e possibilidades  

O que é a homofobia, afinal? Uma patologia? Uma atitude? Um modo particular de 

ver o mundo? Um traço de personalidade? A homofobia é um fenômeno individual, 

coletivo, institucional? Trata-se de uma questão política, cultural, histórica, 

psicológica, sociológica, psiquiátrica? Portanto, do ponto de vista da pesquisa 
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acadêmica e da precisão conceitual é necessário perguntar: ainda é válido empregar 

o conceito de homofobia? Com seu caráter polissêmico, que potencialidades e 

limites apresenta frente a diferentes abordagens? O conceito é suficientemente 

preciso para produzir os efeitos dele esperados? (Costa, & Nardi, 2015. p. 716). 
 

O conceito de homofobia, especialmente no Brasil, vem sendo utilizado para 

conceituar a materialização do preconceito e discriminação contra indivíduos não 

heterossexuais por meio de vários tipos de violência: simbólica, verbal, psicológica e 

física. Nos debates promovidos em relação ao tema, tal conceito faz parte do vocabulário 

popular e acadêmico, no entanto, salienta-se a existência de uma extensa discussão e 

controvérsias teóricas em torno de tal conceito (Costa, & Nardi, 2015). 

De acordo com os mesmos autores, foi após o período da segunda guerra mundial 

que, nos Estados Unidos, de forma discreta e intrusiva, grupos começaram a se organizar 

para questionar a discriminação sofrida pela comunidade LGBT. Em 1969, um violento ato 

de opressão e violência entre policiais e frequentadores de um bar gay em Nova York – 

Stonewall, fez emergir uma nova fase do ativismo. Segundo o mesmo autor, a partir disso 

outros movimentos parecidos com o dos Estados Unidos surgem também na Europa. 

Stonewall se torna, então, um importante divisor histórico que aponta dois modelos que 

afirmam a sexualidade: por um lado, confinada aos espaços privados, por outro, a 

afirmação política da sexualidade nos espaços públicos (Costa, & Nardi, 2015). 

A nova maneira de afirmar e questionar a sexualidade nas esferas públicas se dá a 

partir de um ativismo que buscava repensar a sexualidade e os espaços conferidos a ela na 

sociedade. Logo, tal ativismo percebe que as teorias provenientes dos saberes psicológicos, 

psiquiátricos e psicanalíticos em relação à homossexualidade auxiliavam na perpetuação e 

manutenção de estigmas. As influências provocadas por esses movimentos ativistas e sua 

participação em reuniões da Associação Americana de Psiquiatria (APA), a partir da 

explicitação do sofrimento psíquico decorrente das categorizações diagnósticas 

psiquiátricas, culmina na exclusão do uso diagnóstico da homossexualidade pela 

associação de seu terceiro Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 

DSM III em decorrência do reconhecimento, pela instituição, da inexistência de bases 

empíricas que comprovassem sua associação a transtornos psicológicos (Costa, & Nardi, 

2015). 

A homossexualidade, portanto, deixa de ser um problema de saúde e recai sobre 

aqueles que a compreendem como um desvio. De acordo com Costa e Nardi (2015), a 

publicação em 1972 do livro A sociedade e o homossexual saldável, por George Weinberg 
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– que entende a homofobia como uma aversão à aproximação a homossexuais, e, no caso 

dos próprios homossexuais, uma auto-aversão – introduz e populariza o termo 

compreendendo-o como um tipo de preconceito direcionado ao desejo não heterossexual, 

visto por Weinberg como um problema acadêmico digno de análise e intervenção. Ainda de 

acordo com o autor, para além da preocupação política (mais que teórica), o projeto de 

Weinberg ofereceu subsídios para a luta do movimento gay da época, situando a violência, 

preconceito e discriminação contra não heterossexuais no âmbito da patologia (daí a ideia 

de fobia). Dessa forma, houve uma rápida popularização do termo, passando a ser 

incorporado no léxico corriqueiro do ativismo político, representando um avanço nas lutas 

e reivindicações por direitos da população LGBT, bem como no entendimento do 

fenômeno do preconceito ao qual tal população historicamente foi submetida (Costa, & 

Nardi, 2015). 

Cabe ressaltar que a ideia até então difundida sobre homofobia abriu precedentes 

para práticas e ações que mantinham e perpetuavam o ciclo de opressões e violências 

como, por exemplo, a utilização da compreensão conceitual de homofobia, a partir dos 

saberes médicos/psicológicos pelo sistema judiciário norte-americano. Ao situar a 

homofobia no âmbito de uma patologia, os perpetradores das violências contra não 

heterossexuais se utilizavam de “facetas diagnósticas”, justificando seus atos a partir da 

ideia da homofobia. Suas ações, portanto, eram provenientes de transtornos psicológicos, 

ou seja, “essas emoções, em alguns casos, seriam a tradução do receio (inconsciente e 

‘doentio’) de a própria pessoa homofóbica ser homossexual (ou de que os outros pensem 

que ele seja)” (Junqueira, 2007, p. 4). Essa forma de compreensão da homofobia como 

uma patologia mental diminui a responsabilização do sujeito por suas ações 

discriminatórias contra não heterossexuais e realoca o comportamento violento e 

segregatório como consequências imutáveis e inevitáveis do preconceito, encorajando sua 

reincidência/recorrência (Costa, & Nardi, 2015). 

Alguns entraves teóricos rapidamente emergiam, fazendo com que a ideia de pânico 

homossexual perdesse força. Um primeiro aspecto diz respeito à justificativa de que a 

homossexualidade, mesmo em estado de latência, não constituiria uma patologia. Dessa 

forma, não havendo nenhum desajustamento em decorrência da homossexualidade, a perda 

do estado de juízo em relação aos atos violentos provenientes de uma homossexualidade 

reprimida, pelo agressor, não seria justificável psicologicamente (Costa, & Nardi, 2015). 

Outro aspecto importante foi analisado empiricamente em uma pesquisa realizada 

com estudantes universitários quanto à sua conduta (preconceituosas ou fóbicas) por meio 
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da aplicação de um questionário de atitudes em relação a homens e mulheres homossexuais 

(Logan, 1996 apud Costa, & Nardi, 2015). De acordo com os autores, o estudo demonstrou 

que o fenômeno da homofobia não pode ser compreendido no campo da patologia, mas 

sim no âmbito da psicologia do preconceito, pois houve poucas evidências na 

caracterização das respostas dos entrevistados enquanto fóbicas. Dessa forma, mais uma 

vez o termo homofobia se apresentou inadequadamente como um conceito cunhado para 

designar o preconceito contra homossexuais. 

No âmbito da política, a homofobia também esteve sujeitada a críticas. Ora, se o 

fenômeno do preconceito fosse compreendido com uma resposta incontrolável, o sujeito 

homofóbico passa a ser visto como vítima do fenômeno, e não agressor. Essa perspectiva, 

como já dito, diminui a responsabilização do indivíduo por ações violentas, fazendo com 

que o ônus do preconceito recaia sobre as vítimas reais (homossexuais). Essa forma de 

entendimento sugere como possibilidade de resolução do problema da homofobia a 

invisibilidade ou até a inexistência dos não heterossexuais (Costa, & Nardi, 2015). 

Ressalva-se ainda que compreender a homofobia em um viés patológico “tornaria o 

preconceito uma patologia de indivíduos específicos que desviariam de uma sociedade 

supostamente igualitária, obscurecendo a análise do preconceito como um problema 

enraizado na estrutura da sociedade" (Costa, & Nardi, 2015, p. 718). Ou seja, tal 

perspectiva provocaria uma individualização do fenômeno e desconsideraria um problema 

que também é estrutural da sociedade. 

Herek (2004) nos ajuda na compreensão da homofobia a partir da definição de 

heterossexismo, termo que teve seu surgimento na esteira de críticas sobre o uso conceitual 

da homofobia e no cerne dos movimentos pela ampliação de direitos civis na década de 

1970, para dar conta do fenômeno do preconceito (Costa, & Nardi, 2015). Herek (2004) 

sugere que o termo heterossexismo:  

Deva ser usado para se referir à ideologia cultural que perpetua o estigma sexual ao 

negar e denegrir qualquer forma de comportamento não heterossexual, identidade, 

relacionamento ou comunidade. O heterossexismo é inerente às instituições 

culturais, como a linguagem e a lei, através das quais expressa e perpetua um 

conjunto de relações hierárquicas. Naquela hierarquia de poder e status, todo 

homossexual é desvalorizado e considerado inferior ao que é heterossexual. 

Homossexuais e bissexuais, pessoas do mesmo sexo, relacionamentos e 

comunidades de minorias sexuais são mantidos invisíveis e, quando reconhecidos, 

são denegridos como doentes, imorais e/ou criminosos. (Herek, 2004, p. 16).
14

 

                                                             
14 Tradução nossa. A conceituação de heterossexismo foi retirada do texto Beyond homophobia: thinking 

about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century, de Gregory M. Herek, publicado no ano de 

2004, disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1142860>. 
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Costa e Nardi (2015) complementam que o heterossexismo, como uma ideia de 

dominação e legitimidade da heterossexualidade constituída por maior valorização desta 

em relação às outras sexualidades, é perpetuada em instituições como a justiça, educação e 

o trabalho, excluindo não heterossexuais por meio da omissão, sendo eles deslocados, 

construídos e dinamizados no terreno do impensável e da não nomeação (Prado et al., 

2009). Terreno este habitado pelo preconceito, atuante como mecanismo produtor de 

hierarquias sociais e sexuais que, a partir do consentimento coletivo, só permite ouvir 

ruídos. Nas palavras dos autores: “enunciados dos não contados, são 

discursos dos quais anteriormente só escutávamos ruídos, são vozes das quais 

só se ouviam barulhos” (Prado et al., 2009, p. 216) 

Welzer-Lang (2001) também define a homofobia como sendo a “discriminação 

contra pessoas que mostram, ou a quem se atribuem algumas qualidades ou defeitos, 

atribuídos ao outro gênero. A homofobia engessa as fronteiras do gênero” (p. 465). 

Bortolini et al. (2014) corroboram esse entendimento, acrescentando que “é nos 

estereótipos de gênero, dos comportamentos socialmente atribuídos a homens e mulheres, 

que tem origem as bases da homofobia” (p. 30). Assim, motivada pelo preconceito, a 

homofobia consolida-se por meio do mascaramento da linguagem cotidiana, de 

constrangimentos e desrespeito, chegando a violências mais extremas.   

Segundo Borrillo (2009), embora o ódio irracional direcionado às lésbicas e gays 

seja um dos primeiros elementos da homofobia, este fenômeno é a materialização do 

preconceito, que divide e posiciona o “outro” como contrário, inferior e anormal. Assim 

como o racismo e a xenofobia, o fenômeno da homofobia qualifica, assegura e dá 

legitimidade aos mecanismos de inferiorização social que, no sistema de hierarquização 

das sexualidades, confere à heterossexualidade um status superior e natural. Se por um 

lado é “aceita” ou “tolerada” na vida privada, a homossexualidade torna-se inimaginável 

quando reivindicada e publicizada quanto à sua equivalência à heterossexualidade. 

Pensando nos sujeitos capazes de questionar as relações como estão dadas, de forma que 

elas sejam reconhecidas enquanto relações injustas, a homofobia seria o medo do 

reconhecimento desta equiparação à heterossexualidade, além da angústia provocada pela 

ameaça de rompimento das fronteiras e hierarquia da ordem heterossexual (Borrillo, 2009).   

Há uma complementaridade e similaridade entre os mecanismos produtores de 

hierarquias sociais e sexuais e, consequentemente, de inferiorização social da maioria pela 

minoria, e de fixação da supremacia heterossexual. Sendo assim, estaria o fenômeno da 
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homofobia somente e estritamente relacionado à violência unilateral direcionada a 

grupos/pessoas gays? De acordo com Borrillo (2009), o problema da homofobia está além 

das vivências de gays. Segundo ele, este fenômeno está circunscrito a diferentes contextos 

da história em que foi/é produzida a exclusão de sujeitos ditos “fora” da norma, tais como: 

“judeus, escravos e protestantes” (p. 32). 

Portanto, “é suficiente falar em homofobia?” (Prado, & Junqueira, 2011, p. 57). “O 

conceito de homofobia deveria ser ressignificado, abandonado, substituído ou, quem sabe, 

ser pensado em conjunto com outros conceitos?” (Costa, & Nardi, 2015. p. 716). De 

acordo com Prado e Junqueira (2015), pensar a homofobia somente a partir de um conjunto 

de emoções negativas direcionadas a homossexuais como: “aversão, desprezo, ódio, 

desconfiança, desconforto ou medo” (p. 57), configuraria uma limitação em sua 

compreensão. Além disso, as possibilidades de enfrentamento estariam circunscritas 

somente a medidas interventivas de minimização dos efeitos de sentimentos negativos e 

ações/atitudes de sujeitos ou grupos sociais homofóbicos. 

Cabe ressaltar que, embora haja uma complexidade conceitual e por vezes 

contraditória na utilização de “homofobia”, desde a década de 1970 o termo foi 

amplamente divulgado, e vem ganhando notoriedade e visibilidade para os aspectos 

caracterológicos do preconceito contra não heterossexuais. De acordo com Costa e Nardi 

(2015), a homofobia, em termos conceituais e de precisão teórica, indica que a análise do 

fenômeno exigiria a expressão “preconceito contra a diversidade sexual”, o que melhor 

definiria o fenômeno. No entanto, há consenso entre diferentes autores (Prado, & 

Junqueira, 2011; Costa, & Nardi, 2015) implicados na compreensão do fenômeno de que o 

uso do termo homofobia sofreu, desde que foi cunhado, um deslocamento de sentido da 

“esfera estritamente individual e psicológica para uma dimensão mais social e 

potencialmente mais politizadora” (Prado, & Junqueira, 2011, p. 57). Portanto, faz-se 

necessário abordar a apropriação histórica e crítica em torno da criação do termo, 

compreendendo sua utilização como uma estratégia política promissora, uma vez que o 

conceito e o uso dele, em relação aos seus substitutos, adquiriu maior grau de 

receptibilidade e apropriação social para a caracterização do preconceito direcionado à 

população de não heterossexuais.  

Em síntese, na busca de tecer uma conciliação por vezes contraditória, em relação à 

homofobia, pode-se dizer que em um primeiro nível de compreensão, próximo à ideia de 

heteronormatividade, o fenômeno do preconceito se apresenta a partir do conhecimento 

difundido que desqualifica e subalterniza formas plurais de experimentação das 
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sexualidades não heterossexuais, demarcando e valorando diferentemente grupos sociais 

dentro de uma unidade discursiva. Somado a esta unidade discursiva, a homofobia, em um 

segundo nível de inteligibilidade, pode ser expressa como um problema na estruturação 

social, negando o acesso a direitos fundamentais à população LGBT, a partir das relações 

de poder e instituições – justiça, educação, trabalho etc., que acabam por reproduzir a 

lógica da invisibilidade e subalternidade de sujeitos não heterossexuais. Este nível é, por 

sua vez, correspondente ao que se tem compreendido por heterossexismo. Por fim, a partir 

da unidade de análise de atitudes de sujeitos constituídos a partir desses modelos que, por 

meio de suas crenças e atitudes, são reforçados e (re)produzidos, configura a terceira 

instância, que pode ser intitulada preconceito contra a diversidade sexual (Herek, 2004; 

Costa, & Nardi, 2015).  

Portanto, a partir da explicitação do debate e complexidade em torno da 

terminologia homofobia, é prudente que não se perca de vista a compreensão do 

preconceito enquanto um fenômeno individual e social, além de concebê-lo de forma 

complementar aos conceitos de heterossexismo e heteronormatividade como conceitos que 

oferecem explicações e possibilidades interventivas em níveis distintos de análise, pois tais 

conceitos não são excludentes entre si e podem “oferecer insights valiosos a respeito da 

natureza do preconceito sem ser redutível a um nível mais fundamental ou superior de 

análise” (Costa, & Nardi, 2015, p. 719). Além disso, segundo Prado e Junqueira (2011), 

mais do que termos conceitualmente consistentes e politicamente viáveis, necessitamos de 

“adoção de políticas públicas para desconstruir um sistema de opressão e humilhação 

social que cotidianamente se instala e reitera por meio de sua própria invisibilidade 

pública” (p. 59).  

  

4.3 Estudos sobre preconceito 

A revisão bibliográfica
15

 realizada por Lacerda et al. (2002) demonstra que há 

densidade teórica sobre a origem e a natureza do preconceito nas teorias psicológicas no 

campo social. Apesar das diferenças entre elas, é perceptível que esses modelos teóricos 

enfatizam o caráter individual e psicológico na origem do preconceito.  

Partindo do pressuposto de que não será possível, neste trabalho, o esgotamento das 

discussões de todos esses modelos teóricos acerca do fenômeno do preconceito, será 

                                                             
15 As obras contempladas nesta revisão foram: Hovland & Sears, 1940; Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson 

& Sanford, 1950; Allport, 1954; Festinger, 1957; Rokeach, 1960; Ross, 1977; Hamilton, 1979; Pettigrew, 

1979; Markus & Zajonc, 1985; Hewstone, 1990; Schaller, 1991; Fiske & Taylor, 1991; Tajfel, 1991). 
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apresentado, nas próximas seções, algumas perspectivas teóricas que contribuíram para a 

compreensão do fenômeno, almejando tecer conexões e articulações das teorias 

apresentadas com o recorte feito para este trabalho: preconceito contra homens gays. 

Para tanto, dividimos tais teorias em três principais blocos: Teoria de preconceito de 

base psicanalítica, em que Adorno estuda o fenômeno do preconceito a partir do 

desenvolvimento de uma personalidade autoritária. Nessa teoria, estão presentes as análises 

sobre a ideia de projeção, na qual o preconceito fala mais do sujeito preconceituoso do que 

do próprio objeto do preconceito (Crochík, 1995); Teoria da Dissonância Cognitiva 

(Festinger, 1957), cujo argumento é de que o sujeito está em uma busca constante por 

alinhar os aspectos cognitivos com o comportamento, a fim de reduzir a 

“incoerência”/dissonância provocada em situações do cotidiano; Teoria da Cognição Social 

e os estudos sobre estereótipo, entendendo o fenômeno do preconceito como uma 

economia da reflexão/pensamento; e, por fim, a Teoria da identidade social de Tajfel 

(1982) que, mesmo considerando os processos cognitivos na configuração e dinâmica do 

fenômeno, defende como viés central que determina o preconceito social a inserção do 

sujeito numa categoria social e seu grau de identificação com a mesma.  

Como ponto de partida, explicitaremos a compreensão de cada uma dessas teorias, 

para, em seguida, nos posicionarmos e discutirmos o preconceito a partir das teorias de 

poder, entendendo-o como um mecanismo de manutenção das hierarquias e inferiorização 

social (Prado, & Machado, 2008). Assim, ao trazer para o centro da discussão esses debates 

teóricos, não negamos as construções das teorias do preconceito realizadas historicamente, 

no entanto, reconhecemos que, para além de um problema de categorização social e 

economia da reflexão, há uma questão de relações de poder que não foi pensada e colocada 

nas análises e no desenvolvimento dessas teorias, pelos psicólogos sociais, em relação ao 

fenômeno do preconceito. Além disso, em consonância com Prado e Machado (2008), 

pretendemos apontar outra problemática: de que o preconceito também é um sistema de 

legitimação de hierarquias de poder, pois garante que as assimetrias se mantenham sem 

aparecerem como assimétricas.  

 

4.4 Teoria crítica da sociedade 

A teoria da sociedade é caracterizada, pelos autores, por um elemento imanente: a 

crítica social; ela é herdeira da filosofia política da sociedade. A análise da estrutura 

social e sua relação com diversas instituições tem sido o seu objeto de reflexão. 

(Crochík, 2001, p. 77). 
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Para os autores da Teoria Crítica da Sociedade, o preconceito tem características 

sociais, no entanto, não se apresenta somente no contexto social, pois também é mediado 

por questões psicológicas. Nesse sentido, à luz desse modelo teórico, a configuração e 

constituição psíquica do sujeito não são desconsideradas, uma vez que, para tornar o 

fenômeno inteligível, faz-se necessário ter uma percepção de que a estrutura psicológica é 

resultante das condições e aspectos históricos da sociedade (Crochík, 2001; Miranda, 

2012). 

Algumas características e tipificações da personalidade
16

 são aspectos importantes 

para o entendimento do fenômeno do preconceito, uma vez que nessa perspectiva teórica 

essa tipificação é considerada como elemento indispensável na compreensão da 

estruturação psicológica do sujeito preconceituoso. Assim, o que há de tendências e 

comportamentos do indivíduo que tem preconceito pode ser originário de características 

específicas da personalidade, sendo colocadas em questão dentro de um contexto social do 

qual esses sujeitos fazem parte (Miranda, 2012).   

Como dito anteriormente, o fenômeno do preconceito para os autores da Teoria 

crítica da sociedade diz muito mais sobre o sujeito preconceituoso do que sobre o próprio 

objeto do preconceito (Crochík, 1995). Isso quer dizer que pessoas preconceituosas não 

conseguem lidar com seus sentimentos de repulsa, desdém, intolerância, e projetam seu 

desejo destrutivo diretamente no sujeito alvo do preconceito, como uma forma de não 

entrar em contato, inviabilizar experiências vivenciais, como um mecanismo de defesa a 

qualquer possibilidade de sofrimento (Miranda, 2012). 

Para Crochík (2005), de forma independente e individual, o preconceito pode ser 

entendido como resultado das relações estabelecidas entre os estereótipos advindos da 

cultura e conflitos psicológicos. Nas palavras de Crochík (1996), “o preconceito se 

caracteriza por um conteúdo específico dirigido ao seu objeto e por um determinado tipo 

de reação frente a ele, em geral, de estranhamento e hostilidade. Ao conteúdo podemos 

chamar de estereótipo” (p. 49). Miranda (2012) complementa dizendo que o preconceito é 

caracterizado por uma objetividade, estando presente nas características dos objetos a que é 

direcionado; a priori, por uma série de generalizações destas características e por uma 

forma específica de reação ao objeto que lhe faz frente, resultado de determinados aspectos 

dirigidos a ele: os estereótipos. 

                                                             
16 Nos estudos sobre a Personalidade Autoritária, que serão apresentados posteriormente, Adorno procurou 

investigar quais os tipos de características de sujeitos que geralmente estariam predispostos ao preconceito 

(Crochík, 2001; Miranda, 2012).    
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Assim, segundo Miranda (2012), o fenômeno do preconceito é apresentado em 

aspectos objetivos, uma vez que o sujeito preconceituoso sustenta-se a partir de valores 

socialmente construídos, como mecanismo de justificação de suas ações e atitudes, no 

entanto, são os aspectos e elementos subjetivos que serão determinantes para a relação 

“sujeito e objeto, relação cristalizada, rígida, que responde a experiências individuais de 

possibilidades outrora reprimidas” (p. 52). A autora relata ainda que a escolha do sujeito 

preconceituoso pelo objeto do preconceito será definida a partir de experiências anteriores, 

no processo de apropriação cultural, por meio de generalizações justificadas por 

estereótipos construídos no campo social. 

No entanto, não há apenas apropriação das informações ou estereótipos da cultura 

em questão. De acordo com Miranda (2012), é realizada uma distorção da realidade que 

diz respeito aos conflitos psicológicos internos vivenciados pelo sujeito preconceituoso. 

Sendo assim, o fenômeno do preconceito diz muito sobre o sujeito preconceituoso 

justamente porque os estereótipos presentes no objeto do preconceito relacionam-se à 

percepção subjetiva do sujeito preconceituoso, não sendo em sua totalidade independentes 

do objeto, mas desfigurando-o, distorcendo a realidade (Crochík, 1996; Miranda, 2012). 

Em referência a este processo de distorção da realidade, Franciscatti (1998), relata que “é 

sustentado por posições científicas que por sua vez são difundidas na sociedade através do 

senso comum [as ideologias], contribuindo para o fortalecimento do preconceito” (p. 99). 

Assim, para Miranda (2012), Adorno e Horkheimer consideram que no âmbito de 

uma sociedade industrial, a ideologia é usada como recusa dos mecanismos de dominação, 

tendo como funcionalidade a manutenção da felicidade e liberdade “obscurecendo o desejo 

de forma apologética” (p. 53). A autora complementa dizendo que a ideologia pode ser 

compreendida, portanto, “intrínseca às relações de poder, levando os indivíduos a aderirem 

a um sistema de ideias manifestamente irracional e reificante. Ou seja, atua na 

naturalização da dominação do homem sobre o homem através do sacrifício pregando a 

recusa compulsória desta condição” (Miranda, 2012, p. 53). 

De acordo com Miranda (2012) o que fica evidente é que, nesse contexto de recusa, 

a liberdade está sempre sendo controlada, maneira pela qual a sociedade contemporânea é 

encaminhada para uma “administração completa de maneira exorbitantemente 

transparente, caracterizando-se por uma ausência total de autonomia e não pela sua 

simulação” (p. 53). De forma geral, há uma adaptação do sujeito a esses ideais, tendo 

consciência de que se trata de ideais falsos, em defesa do realismo: “cedem a uma pressão 

social para protegerem-se de suas consequências, que, ao final de tudo, nunca serão 
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evitadas, já que a sociedade tornou-se um fim em si mesma” (p. 53). Para a autora, 

ideologias seriam “mentiras manifestas” (p.53).  

Os homens adaptam-se a essa mentira mas ao mesmo tempo, enxergam através do 

seu manto. A celebração do poder e a irresistibilidade do mero existir são as 

condições que levam ao desencanto. A ideologia já não é um envoltório mas a 

própria imagem ameaçadora do mundo [sic]. (Adorno, & Horkheimer, 1978b, p. 

203 apud Miranda, 2012, p. 53).  
 

 Assim, as ideologias necessariamente pertencem à sociedade contemporânea, que 

opera mantendo as relações de poder, objetivando sua reprodução e perpetuação (Miranda, 

2012). Para a autora, esse processo que possibilita adaptação ao sistema dominante em 

vigência, viabiliza justificativas ao fenômeno do preconceito que “objetivadas através dos 

estereótipos, ganham significados fixos de atribuição impregnados de significados, 

advindos das classificações culturais contemporâneas” (p. 53).  

 Para Crochík (1996), a mimese
17

 está presente no instante em que o sujeito decide 

fazer a tentativa de aproximação ao ideal culturalmente estabelecido. No entanto, enquanto 

o papel da mimese original possibilitaria ao sujeito tornar-se não preconceituoso em uma 

transformação do que é estranho em familiar, a tentativa de imitação do que é valorizado 

socialmente viabiliza o processo ao contrário, atuando em um rompimento entre sujeito e 

objetividade, tornando a familiaridade um estranhamento (Miranda, 2012). Dessa forma, 

nas palavras de Crochík (1996), “o objeto do preconceito, para exacerbar aquela mimese, é 

percebido como a cópia daquilo que o ideal nega: aquilo que não se deve ser” (p. 51). “Os 

valores ou classificações culturais que o ideal da cultura produz, através da mediação do 

processo de falsa mimese, irão permitir as possíveis identificações do indivíduo e a 

assimilação ou não dos estereótipos” (Crochík, 1995, p. 51, itálicos do autor). 

Para exemplificar como foi estudado o fenômeno do preconceito a partir dessa 

corrente teórica, apresentaremos na próxima seção o estudo publicado por Adorno, 

originalmente em 1950, sobre a Personalidade Autoritária. Essas investigações em relação 

ao preconceito como proveniente de uma possível personalidade autoritária, que explicitam 

os aspectos de projeção do sujeito preconceituoso, foram retomadas em estudos posteriores 

por Crochík (1995), como apontado nesta seção.   

 

4.4.1 Personalidade autoritária em Theodor W. Adorno  

De acordo com Crochík (2008), Adorno defendeu a Psicologia Social no que se 

refere ao surgimento de um novo objeto no fascismo desenvolvido no século anterior. 

                                                             
17  Imitação do que é socialmente valorizado (Crochík, 1996; Miranda, 2012).  
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Trata-se de compreender porque os indivíduos se comportam e direcionam suas ações 

contra seus próprios interesses racionais, num modelo de sociedade com uma gestão 

pautada na racionalidade formal, sem com isso produzir reducionismos de um fenômeno 

social a determinantes psicológicos. Para Crochík (2008), não é o enfoque direcionado ao 

sujeito que diferencia o objeto da Psicologia Social daquele investigado pelas ciências 

sociológicas, nas quais Adorno deveria estar inscrito, mas a compreensão de ações 

irracionais manifestadas em massas, sendo essas entendidas em seus inúmeros sentidos, 

atribuídos por Freud: multidão, grupos e instituições. Assim, é a preocupação com as 

massas que distingue o objeto dessa disciplina que a psicologia estuda, com seus 

comportamentos específicos expressos em “sentimentos, pensamentos e tendências para 

ações uniformes, padronizadas” (Crochík, 2008, p. 298). 

Empenhado em estabelecer tipos psicológicos suscetíveis a propagandas do regime 

fascista, Adorno (influenciado por conhecimentos psicanalíticos) introduz estudos acerca 

da personalidade autoritária, referindo-se a categorias sociopsicológicas (Crochík, 2008). 

De um prisma científico, os estudos sobre o fascismo latente encontram-se presentes em A 

personalidade autoritária: estudos sobre o preconceito; aqueles sobre os principais 

expoentes, Adorno e Horkheimer, refletiram sobre às predisposições psicossociais para o 

fascismo – “de modo não muito consciente por parte dos sujeitos” e Lowenthal e Guterman 

apresentam estudos sobre técnicas psicológicas utilizadas por líderes fascistas para a 

formação e manipulação das massas (Carone, 2012, p. 14).  

Segundo Carone (2012), umas das principais questões sobre o fascismo nos estudos 

frankfurtianos é a do antissemitismo, pressupondo-se que todo sujeito que apresenta 

predisposições antissemitas está propenso a discriminar outros grupos étnicos. São sujeitos 

etnocêntricos, com tendências a idealizar um grupo ou um líder a partir dos seus 

parâmetros de identificação e, consequentemente, projetar aspectos negativos a grupos com 

os quais não se identifica. Estes últimos, tidos como objetos do preconceito.   

A mesma autora relata que Freud, em Psicologia das massas e análise do eu 

(Freud, 1993), já apontava para mecanismos inconscientes de identificação, idealização e 

projeção, no entanto, são os estudos sobre personalidade autoritária que tornam possível 

aprofundar os conhecimentos sobre a dinâmica própria do preconceito: 

o objeto (os judeus, os negros, os homossexuais, etc.) de representações 

preconceituosas é interpermutável, porque ele cumpre uma função psicológica na 

economia psíquica do sujeito preconceituoso, de modo que as características do 

objeto do preconceito importam menos do que as características do sujeito 

preconceituoso. Ao conjunto dessas características do sujeito preconceituoso, foi 
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atribuída a denominação de personalidade autoritária ou síndroma autoritária. 

(Carone, 2012, p. 15).    
 
No entanto, como relata Carone (2012), essas características não são inatas, mas 

sim adquiridas ao longo do processo de socialização do sujeito, são ativas e atuam na 

“formação e sustentação das representações psicológicas e no comportamento etnocêntrico 

do sujeito” (p. 15). A síndrome autoritária se configura como uma estrutura de 

personalidade, atuando, a partir do clima cultural de sua época, no modo de seleção dos 

estímulos ideológicos, opções e comportamentos políticos pelo sujeito. Essa estrutura de 

personalidade apresenta-se em variadas tipologias, tendo prevalência de mais de uma 

característica autoritária na dinâmica psicológica do indivíduo preconceituoso. Dessa 

forma, há vários tipos de sujeitos autoritários. 

O fascismo emergido após a segunda Guerra Mundial teve determinações objetivas, 

econômicas, históricas, políticas e sociais. A adesão aos pressupostos fascistas, naquela 

época, foi um fenômeno estudado a partir da Psicologia social das massas. Acreditava-se 

na identificação da população geral com a liderança desse movimento. Não se tratava, 

portanto, de uma despolitização da população, mas sim da atração exercida pelos líderes 

fascistas que, segundo Adorno, colocavam sem censura seu inconsciente para fora e 

mobilizavam as forças do inconsciente das audiências. A liderança fascista, por exemplo, 

não escondia o desejo de culpabilizar e atacar o objeto do preconceito (judeus) por males 

que teriam feito para a Alemanha (Carone, 2012).  

 A vociferação racista da época configurava-se a partir de um cinismo político que, 

independentemente da veracidade das informações, servia como estímulo para a 

compensação de uma necessidade psicológica, a de culpabilizar alguém pela realidade 

miserável de suas vidas. Portanto, não era um discurso lógico, argumentativo, mas se 

apoiava e se mantinha a partir de sua irracionalidade. Não havia comprovação satisfatória 

das inverdades disparadas pelas lideranças fascistas: “a eficácia ou poder de mobilização 

do discurso fascista residia em sua própria irracionalidade, na sua inverdade manifesta” 

(Carone, 2012, p. 16). A partir dessa representação ilusória, falsa, invertida da realidade 

social e da ideologia como uma forma de dominação a autora relata: 

A crítica da representação ou a crítica ideológica consistiria na prova de sua 

inverdade, na desinversão de seu conteúdo e na desmistificação da ilusão nela 

contida. Ora, isso supõe que a sua falsidade possa ser negada e o seu poder de 

dominação sobre a consciência contrabalançado pelo poder da crítica. Mas se ela 

não pretende ser verdadeira e sim, uma mentira manifesta da boca dos seus líderes, 

então a crítica ideológica perde totalmente a sua eficácia. (Carone, 2012, p. 17). 
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Carone (2012) destaca que, no bojo das discussões científicas para a compreensão 

das dinâmicas de preconceito, acreditava-se que a única forma de enfrentamento ao 

fascismo seria a partir dos estudos da “Psicologia do destinatário de sua mensagem” (p. 

17), inseridos no âmbito da Psicologia social das massas. De acordo com a autora, os 

estudos de Adorno em A personalidade autoritária foram indispensáveis para a 

compreensão da dinâmica do preconceito. Era necessário, portanto, a criação de 

instrumentos apropriados e capazes de acessar a estrutura da personalidade autoritária, 

mais ou menos permanente, de modo geral inserido na Psicologia Social e na Psicologia 

com orientações psicanalíticas.  

Para Crochík (2001), Horkheimer e Adorno defendem, nos estudos sobre o 

preconceito e outras atitudes, a presença da investigação social empírica orientada pela 

teoria crítica da sociedade, entendida aqui como um método que se assemelha ao das 

ciências naturais, que busca em suas pesquisas a objetividade de seus dados. Essa 

modalidade de investigação pressupõe a tentativa de eliminar os vieses considerados 

subjetivos – “a especulação contida nas teorias e a subjetividade do investigador que, por 

sua vez, não difere do objeto estudado” (Crochík, 2001, p. 77). Do exposto, foram 

desenvolvidas as seguintes técnicas para coleta de dados: 

Questionários na forma de escalas de medição do anti-semitismo (AS), do 

etnocentrismo (E), do conservadorismo político e econômico (CPE) e do fascismo 

(F); Entrevistas de modelo clínico, aplicadas apenas aos sujeitos com altas e baixas 

pontuações nas escalas AS, E, CPE e F; Testes de apercepção temática, ou testes 

projetivos, para a corroboração e complementação dos dados obtidos pelas outras 

técnicas. (Carone, 2012, p. 17). 
    
 As escalas foram construídas pelo método Likert que, segundo Carone (2012), 

exerceram várias funções: 

 

Medir as tendências ideológicas “na superfície”, ou seja, as opiniões, valores e 

atitudes dos sujeitos em relação aos grupos étnicos minoritários e às suas posições 

políticas e econômicas (AS, E, CPE); Medir tendências antidemocráticas implícitas 

(F); Fornecer a base para uma seleção dos sujeitos com altas e baixas pontuações, 

para estudos de casos, com técnicas clínicas; Permitir uma análise quantitativa e 

qualitativa da estrutura, do escopo e do conteúdo das ideologias mencionadas. 

(Carone, 2012, p. 18). 
 

De acordo com Crochík (2001), tal estudo utilizou diversas técnicas das ciências 

humanas na tentativa de tornar inteligível a relação estabelecida entre a adesão a diversas 

ideologias “(sintetizadas nas ideologias conservadoras e liberais); configuração da 

personalidade (propensa ou não ao fascismo); e o preconceito (presente quer no anti-
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semitismo, quer no etnocentrismo)” (p. 69). A Psicanálise, para a compreensão da 

configuração psíquica e de uma teoria da sociedade de matriz marxista, foi de extrema 

importância para o estabelecimento relacional entre personalidade e ideologia. Além disso, 

de acordo com Carone (2012), os resultados obtidos pela pesquisa deveriam possibilitar a 

articulação entre os conteúdos latentes e manifestos das personalidades investigadas. Ou 

seja, “as disposições inconscientes (escala F) se manifestariam nas opiniões, valores e 

atitudes expressas pelas escalas (AS, E, CPE)” (p. 18). 

Carone (2012) relata que foram observados alguns traços na escala F, que diz 

respeito à configuração da estrutura psicológica do sujeito fascista: submissão e 

agressividade autoritária, que diz respeito aos traços de caráter sadomasoquista 

(submissão do sujeito incondicionalmente à autoridade), descarregando sua agressividade 

nos grupos de não-identificação (sujeitos objetos do preconceito) - sadismo; anti-

intracepção expressa pela dificuldade do sujeito entrar em contato consigo mesmo, 

desvalorizando seus “sentimentos, emoções, ternura, sensibilidade, como se fosse, por isso, 

muito racional” (Carone, 2012, p. 19); valorização do poder e da dureza, decorrente da 

anti-intracepção, isto é, sujeitos duros consigo mesmos, e também com os demais; 

preocupação com o comportamento sexual das pessoas resultante do  sadomasoquismo e 

da projetividade, entendendo a última como resultado das pulsões proibidas e negadas pelo 

sujeito. Desse modo, fazendo articulações com nosso objeto de estudo, é como se sujeitos 

não heterossexuais realizassem as “sujeiras” que, por meio da repressão, estão impedidos 

de realizar.  

 No entanto, Carone (2012) ressalta que a dinâmica dessa estrutura pode estar 

sujeita a variações de sujeito para sujeito, a depender da combinação de tais traços 

psicológicos. Aponta ainda que, por esse motivo, os tipos fascistas são, portanto, dotados 

de dinâmicas próprias e peculiares, mas dentro da mesma estrutura. Dessa forma, haveria a 

necessidade de estudar caso a caso, por meio de técnicas clínicas psicanalíticas, pois para 

Adorno, a Psicanálise: “[...] la única que investiga seriamente las condiciones subjetivas de 

la irracionalidad objetiva” (Adorno, 1986, p.36 apud Crochík, 2001, p. 69). 

 

4.5 Cognição social e Psicologia Cognitiva 

Na Psicologia Social podemos observar o desenvolvimento de uma variedade de 

teorias que se propõem a pensar os fenômenos sociais. Como já explicitado, em relação ao 

fenômeno do preconceito, uma importante corrente teórica para sua compreensão é a 
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Teoria da Cognição Social (Ferreira, 2010). De acordo com o autor, as primeiras 

investigações no âmbito da cognição social empenharam-se em proporcionar 

esclarecimentos sobre as diferentes características, as representações e o processamento de 

informações sociais. Em outras palavras, no cerne das discussões estava o foco na 

cognição social “abstrata e vinculada ao que se passava no interior da cabeça do sujeito” 

(p. 55). 

De acordo com Garrido e Álvaro (2007), quando falamos em Psicologia Social 

Cognitiva, e sobre cognição social, estamos apresentando um modelo teórico-

metodológico capaz de oferecer explicações sobre os processos cognitivos, cuja analogia 

teórica é realizada em torno do processamento de informações. A Psicologia Social 

Cognitiva emerge no final da década de 1950, sendo apropriada pela Psicologia Social, no 

contexto das ciências cognitivas, como um paradigma teórico muito aceito entre 

pesquisadores da área para investigar os processos mentais. A construção da Teoria da 

Cognição Social se desenvolveu a partir de algumas correntes teóricas: tradição Gestaltista, 

Teoria Social da Aprendizagem, Construtivismo e Teoria do Processamento de 

Informações (Garrido, Azevedo, & Palma, 2011). De acordo com os autores, embora essas 

teorias tenham contribuído para a constituição da tese da cognição social, foi sem dúvida a 

hipótese do processamento de informações que marcou a ideia em questão em termos 

teórico-metodológicos. 

 A Teoria da Cognição Social surge na década de 1970, representando uma corrente 

empírica genérica e conceitual (Ferreira, 2010) que se preocupa em oferecer explicações 

sobre a forma pela qual as pessoas percebem a si mesmas, o mundo que as cerca e como 

tais percepções possibilitam tecer explicações, previsões e orientações sobre os eventos e 

comportamentos sociais (Ferreira, 2010; Garrido et al., 2011). Garrido e Álvaro (2007) 

relatam que o paradigma proposto sobre o processamento de informações foi de que os 

processos cognitivos deveriam ser abordados a partir da “metáfora do computador
18

” (p. 

356). Isso significa dizer que os processos mentais poderiam ser mais facilmente 

compreendidos fazendo analogias ao processamento de informações feitas pelos sistemas e 

processos de computadores, pois havia a crença de que oferecer explicações a partir dessa 

metáfora era a única forma possível de abordar os estudos da mente de modo objetivo.  

De acordo com Ferreira (2010), no que se refere aos conteúdos propriamente ditos 

das representações mentais, o postulado básico da teoria sugere que ao longo do 

                                                             
18 Tradução nossa.  
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desenvolvimento do ser humano as informações/estímulos sociais são representados 

cognitivamente e agrupados sob forma de estruturas mentais. Ou seja, ao entrarem em 

contato com o mundo social, as informações (estruturas gerais do conhecimento) são 

construídas, organizadas e armazenadas em categorias na memória. Denomina-se a essas 

estruturas do conhecimento esquemas sociais, que “podem tomar a forma de protótipos 

(representam os membros mais típicos) ou de exemplares (representam membros 

individuais), a serem acessados quando necessário” (p. 54).  

 

Tal acesso ocorre por meio do processamento da informação social, mediante o 

qual o percebedor social identifica inicialmente os atributos salientes na pessoa alvo 

de sua percepção (Quinn, & cols., 2003). Em seguida, ele procura na memória as 

representações mentais ou esquemas similares aos atributos identificados, seleciona 

o mais apropriado e usa-o para realizar inferências acerca daquela pessoa, 

armazenando na memória de longo prazo a avaliação daí resultante. (Ferreira, 2010, 

p. 54).  
 

Tecendo articulações com o recorte feito para este estudo, poderíamos dizer que 

durante todo o ciclo vital do indivíduo são oferecidos estímulos sociais coletivos que lhe 

permitem elaborar representações sobre determinada questão. Como exemplo, podemos 

pensar a construção e as concepções sobre a homossexualidade em nosso contexto social. 

Pensando com base na teoria da cognição social, se um indivíduo é exposto a informações 

e/ou situações que atribuam à homossexualidade aspectos negativos, as suas 

representações mentais serão armazenadas na memória em forma de categorias/pastas (em 

analogia ao sistema de computadores), de acordo com as referências que lhe foram 

apresentadas. Dessa forma, ao entrar em contato com qualquer situação que remeta à 

homossexualidade, automaticamente essas representações mentais serão acessadas para 

que o sujeito possa tomar decisões e se comportar frente ao estímulo. Se as representações 

sobre homossexualidade foram negativas, o sujeito tende a agir repulsivamente. Se essas 

informações foram apresentadas ao sujeito atribuindo à experiência não heterossexual 

aspectos positivos, o sujeito tende a reagir à situação de forma positiva. 

Em relação a essa forma de compreensão sobre o processamento de informações, 

Garrido et al. (2011) relatam que o sujeito direciona sua atenção ao contexto social, 

codificando as informações. A partir desta ação, o indivíduo interpreta e elabora as 

informações através dos processos avaliativos, inferenciais e de atribuição, representando-

as na memória para serem acessadas e utilizadas em situações futuras, em processos de 

pensamentos e julgamentos, produzindo, assim, um direcionamento para a tomada de 

decisão sobre as ações comportamentais.  
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No dia a dia somos bombardeados por volumosas e complexas informações sociais. 

Como forma de tornar inteligível o mundo que o cerca, a partir dessas informações que 

chegam cotidianamente, o sujeito está sempre utilizando estratégias ou heurísticas para 

lidar com suas relações e meio social. A heurística é compreendida, pela Psicologia Social, 

como atalhos que utilizamos diariamente para chegar a conclusões de forma rápida, mas 

nem sempre correta. O que está subjacente a todo esse mecanismo de processar 

informações, é a limitação da capacidade de processá-las. Ou seja, todas as pessoas estão 

sujeitas a cometer equívocos ao tomar decisões em consequência desta limitação (Ferreira, 

2010). 

Algumas questões têm assumido centralidade no campo de investigação das teorias 

da cognição social. Segundo Ferreira (2010), “elas dizem respeito principalmente ao grau 

em que o processamento cognitivo é automático ou controlado, à influência da motivação e 

do afeto na cognição e ao fato de a cognição ser abstrata ou situada” (p. 54). Em relação ao 

processamento de informações de forma automática, Ferreira (2010) relata que pesquisas 

de alguns autores têm demonstrado que indivíduos podem realizar julgamentos mais 

espontâneos e automáticos e/ou conscientes e reflexivos. A utilização de um desses 

elementos para a tomada de decisão irá depender da motivação e da habilidade em cada 

situação. Assim, depreende-se que, em muitas situações, os julgamentos sociais são 

materializados inconscientemente, sem intencionalidade e incontrolavelmente, o que 

demanda em menor grau da já restrita capacidade humana de processamento de 

informações (Ferreira, 2010). Podemos inferir também que, proporcionalmente, quanto 

maior o grau de complexidade dos fenômenos sociais, maior será a exigência da 

capacidade de processamento de informações de maneira mais controlada e mais 

consciente. Tecendo conexões com nosso objeto de estudo, será exigida do sujeito inserido 

em uma situação de preconceito, maior capacidade de processamento de informações, uma 

vez que, trata-se de um fenômeno altamente complexo que se utiliza da capacidade 

reduzida ou nenhuma reflexão para se (re)produzir e se (re)atualizar nas situações que lhe 

faz frente.    

Em relação à influência motivacional e afetiva na cognição social, Ferreira (2010) 

aponta que os primeiros psicólogos cognitivistas rejeitaram tais influências. Em 

contraponto, recentemente, o mesmo autor relata que alguns pesquisadores têm 

demonstrado que há integração entre afetos e motivações individuais com as cognições na 

determinação do comportamento social. Nesta perspectiva, há possibilidade de 

interferência de fatores motivacionais no nível de esforço cognitivo gasto no 
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processamento de informações dos fenômenos sociais, bem como no direcionamento de tal 

processamento, na medida em que há facilitação da ativação de esquemas importantes para 

o alcance das metas do sujeito. Por outro lado, Ferreira (2010) relata que esses autores 

verificaram que as emoções mediam os processos de interpretação, elaboração e 

julgamento social na medida em que elas cooperam para a ativação de informações com 

eles coerentes, além de propiciar reorganização mental que se apresenta de forma mais 

consistente com as vivências e experiências individuais afetivas. 

Psicólogos sociais cognitivistas recentemente começaram a investigar os aspectos 

caracterológicos das situações sociais que interferem nos mecanismos estratégicos de 

processamento de informações em uma perspectiva de cognição situada, ou seja, uma 

compreensão de que a cognição emerge a partir da interação entre o sujeito e o mundo que 

o cerca (físico ou social) (Ferreira, 2010; Garrido et al., 2011). Dessa forma, há um 

deslocamento da inteligibilidade dos estímulos sociais para a compreensão do pensamento 

no contexto social (Ferreira, 2010). De acordo com o mesmo autor, estudos iniciais 

demonstraram que “os julgamentos sociais de uma mesma pessoa alvo podem diferir em 

função dos diferentes indivíduos que realizam tais julgamentos, a depender da natureza das 

interações de cada um com a pessoa alvo” (p. 55). Portanto, o compartilhamento de 

informações e interação ativa entre diferentes pessoas, sobre seus julgamentos e 

avaliações, irá possibilitar a transmissão de informações que serão interpretativas e 

integrativas de forma diferenciada por cada percebedor (Ferreira, 2010). 

A compreensão dos pressupostos da Teoria da Cognição Social nos permite trazer 

para o cerne de nossas discussões os estudos sobre estereótipos. De acordo com Ferreira 

(2010), os estereótipos, a formação de impressões e percepções sobre as pessoas, são temas 

tradicionais investigados pela Psicologia Social, sendo centrais à área da cognição. Por 

isso, a partir dos estudos sobre cognição social, na próxima seção iremos discutir a 

importância da cognição na formação dos estereótipos para, enfim, chegar à compreensão 

do fenômeno do preconceito à luz das teorias de base cognitiva, consideradas importantes 

também para a compreensão das dinâmicas do fenômeno em tela.   

 

4.5.1 Estereótipos e preconceitos 

A partir dos modelos teóricos aqui apresentados, podemos considerar dois 

mediadores importantes no processo de exclusão: preconceitos e estereótipos. Embora 

frequentemente mal diferenciados nos modelos teóricos e às vezes até mesmo confundidos, 
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ambos dizem respeito aos diversos processos mentais pelos quais se operam mecanismos 

descritivos e julgamentos de pessoas e/ou grupos, sendo caracterizados pelo pertencimento 

a uma categoria social ou por apresentar um ou mais aspectos próprios a esta categoria 

(Jodelet, 2012). 

O preconceito pode ser considerado como julgamentos positivos ou negativos sem 

uma reflexão prévia acerca de alguma pessoa, grupo social ou coisa que compreende vieses 

e esferas específicas. Nas palavras de Jodelet (2012): 

 

 [...] disposto na classe das atitudes, o preconceito comporta uma dimensão 

cognitiva, especificada em seus conteúdos (asserções relativas ao alvo) e sua forma 

(estereotipia), uma dimensão afetiva ligada às emoções e valores engajados na 

interação com o alvo, uma dimensão conativa, a descrição positiva ou negativa. (p. 

61).  
 

 Nesta seção, interessa-nos também a conceituação do fenômeno do estereótipo. A 

observação desse fenômeno e sua formulação conceitual foram apresentadas 

primeiramente por um jornalista, na década de 1920 (Baccega, 1998; Cabecinhas, 2004; 

Galvão, 2009; Jodelet, 2012). Jodelet (2012) relata que Lippmann, se dedicava à opinião 

pública e fazia dela representações em sua mente. Representações essas que permitiam 

simplificar sua complexidade. Ao se aproximar da realidade, de acordo com Jodelet 

(2012), Lippmann acreditava que iríamos defini-la e depois enxergá-la, e não vice-versa. É 

nesse processo que está presente o estereótipo: hegemonia, padrões correntes, 

padronizações. Essas formulações vão interferir na nossa percepção sobre a realidade, 

fazendo com que vejamos o mundo e as coisas de forma pré-construída. Essa visão, 

construída cultural e socialmente, é transmitida pela linguagem (Baccega, 1998). 

 

As figuras dentro das cabeças desses seres humanos, as figuras deles mesmos, de 

outros, de suas necessidades, propósitos e relacionamento, são suas opiniões 

públicas. Essas imagens que são representadas por grupos de pessoas ou por 

pessoas que agem em nome de grupos, são Opiniões Públicas com letras 

maiúsculas
19

. (Lippmann, 1922, s/p apud Cabecinhas, 2004, p. 3).  
 

Baccega (1998), citando Bosi (1977), relata que ao procurarmos conhecer e 

compreender a realidade ocorre um processo de “facilitação e inércia”. Ou seja, nos 

apropriamos de aspectos já elaborados pela cultura. Dessa forma, o processo de 

estereotipia é intrínseco à nossa vida mental. De acordo com a autora, esse processo de 

                                                             
19 Tradução nossa. 
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facilitação resulta em simplificações excessivas
20

 sobre as complexificações da realidade, 

principalmente, sobre os fatos e acontecimentos sociais.   

Jodelet (2012) relata que o entendimento de estereótipo, associado a uma economia 

cognitiva e a uma função do conhecimento, tem dominado os modelos explicativos atuais. 

“Na linguagem cognitivista do tratamento da informação, os estereótipos são esquemas que 

concernem especificamente os atributos pessoais que caracterizam os membros de um 

determinado grupo ou de uma categoria social dada” (p. 61). São, portanto, considerados 

“resultantes dos processos de simplificação próprios ao pensamento do senso comum” (p. 

61). 

A pesquisa da Fundação Perseu Abramo (Venturi, & Bokani, 2011), por exemplo, 

oferece dados importantes em relação aos posicionamentos estereotipados e 

preconceituosos correntes no senso comum. Dentre os estereótipos associados à 

homossexualidade, foram percebidos posicionamentos relacionados à perversidade, 

promiscuidade, safadeza, falta de caráter, doença, imoralidade, desonra, disseminação da 

AIDS, entre outros. Todos esses estereótipos estão presentes nas representações sociais da 

contemporaneidade sobre a homossexualidade que atribuem à experiência não 

heterossexual aspectos e características negativas e que dizem respeito à economia do 

pensamento. 

Portanto, o que se depreende é que a Psicologia Social clássica assinalou, a partir 

das suas investigações e desenvolvimento de teorias de base cognitivista, que o preconceito 

é um fenômeno decorrente da economia da reflexão, que se utiliza da estereotipia como 

veículo de categorização e marcação social. Essa economia do pensamento, de modo geral, 

produz lugares subalternos de existência em que são encontradas inúmeras formas de 

violência: agressões físicas, verbais e/ou psicológicas, constrangimentos, humilhações e 

ameaças a todo sujeito que subverte o modelo hegemônico.  

  

4.6 Teoria da Dissonância Cognitiva em Leon Festinger  

A Teoria da Dissonância Cognitiva, cujo idealizador foi Leon Festinger, foi uma das 

contribuições mais notáveis para a Psicologia Social na década de 1950. Nascido na cidade 

                                                             
20 Fiske e Taylor utilizaram uma terminologia que ficou muito conhecida na Psicologia Social, sobretudo, na 

investigação sobre estereótipos e preconceitos. Para os autores, somos “ávaros cognitivos”, ou seja, não é 

habitual que nos esforcemos cognitivamente para compreender a realidade que nos cerca em toda sua 

complexidade. Ao contrário disso, nos utilizamos de atalhos cognitivos que ao invés de nos fornecer 

informações verdadeiras, acabam por produzir informações satisfatórias, o que pode nos fazer tomar decisões 

equivocadas a respeito de um fato social (Garrido et al., 2011).  
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de Nova York, no ano de 1919, Festinger formou-se em Psicologia pela Universidade de 

Iowa. A hipótese central no desenvolvimento de sua teoria é que há uma busca do sujeito 

pela realização de um estado de coerência consigo mesmo (Festinger, 1957). Dessa forma, 

à luz da Teoria da Dissonância Cognitiva, podemos propor que um sujeito é capaz de 

pensar que uma pessoa não heterossexual seja tão boa quanto uma heterossexual, no 

entanto, não gostaria de tê-la em sua família ou como membro integrante do seu círculo 

social.  

Segundo Festinger (1957), naquela época, muitos estudos já indicavam e 

descreviam a existência desta coerência (sobre o que o sujeito sabe ou crê e o que faz), 

sobretudo, em atitudes políticas, sociais, dentre muitas outras. Assim, Festinger expõe que 

o que lhe chama atenção são as excepcionalidades, isto é, “as exceções a um 

comportamento que, em todos os outros aspectos, se apresenta coerente” (p. 11). Em outras 

palavras, exemplificando, um sujeito pode saber o quão prejudicial à saúde é o consumo de 

cigarros, no entanto, ainda assim opta por continuar a fumar.  

A busca pela coerência, de acordo com Festinger, é um aspecto usual ou, em suas 

palavras: excessivamente usual. Quando o sujeito se vê de frente para uma situação que lhe 

cause incoerências (entre o saber/crer e fazer), estas raramente serão psicologicamente 

aceitas por ele. Para que a concordância continue existindo, é comum que sujeitos utilizem 

mecanismos de racionalização para que alcancem a coerência esperada (em maior ou 

menor êxito).  Nesse processo de busca pela coerência, por muitas razões, sujeitos podem 

não oferecer explicações ou racionalizações que sejam satisfatórias para eliminar as 

incoerências internas, levando essas tentativas ao fracasso. A esse respeito, 

consequentemente, a dissonância irá permanecer e haverá um desconforto psicológico. 

 Festinger (1957) optou por utilizar o termo dissonância em vez de incoerência, 

justificando que o primeiro termo não possui tanta conotação lógica, do mesmo modo que 

o termo consonância substituiria o termo coerência, por considerá-lo mais neutro. De 

acordo com Garrido e Álvaro (2007), o postulado básico da Teoria da Dissonância 

Cognitiva de Festinger é que a produção de uma “incoerência” entre pensamento e ação do 

sujeito o levará a buscar ferramentas psicológicas subjetivas para tentar reduzi-la em 

decorrência da busca incessante pela consonância. Nas palavras de Festinger: 

 

As hipóteses básicas que desejo enunciar são as seguintes: 1) A existência de 

dissonância, ao ser psicologicamente incômoda, motivará a pessoa para tentar 

reduzi-la e realizar a consonância; 2) Quando a dissonância está presente, a pessoa, 
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além de procurar reduzi-la, evitará ativamente situações e informações suscetíveis 

de aumentar a dissonância. (Festinger, 1957, p. 12). 
 

O autor toma como ponto de partida a definição da terminologia dissonância. 

Segundo Festinger (1957), trata-se de um conceito que diz respeito à “existência de 

relações discordantes entre cognições” (p. 13). A cognição, na visão do autor, é 

compreendida em termos de conhecimentos, opiniões, crenças e convicções, sobre nós 

mesmos, sobre a natureza e sobre nossos comportamentos. Um dos principais exemplos 

utilizados pelo autor, no desenvolvimento de sua teoria, é o caso de pessoas fumantes. De 

acordo com ele, mesmo o sujeito sabendo que o consumo de cigarros é prejudicial para sua 

vida, a dissonância emerge a partir do conhecimento que a pessoa tem sobre seu 

comportamento e a percepção que ela tem sobre as possíveis consequências (Festinger, 

1957; Garrido, & Álvaro, 2007).  

Ao optar pela continuidade do consumo do tabaco, mesmo sabendo de suas 

consequências nocivas, como mecanismo de redução da dissonância entre o prazer de 

consumir e o prejuízo causado pelo comportamento de fumar, o sujeito poderá achar que: é 

prazeroso ao ponto de correr o risco de continuar fumando; que há um exagero, por parte 

das pessoas, sobre as informações dadas sobre os efeitos nocivos do cigarro para a saúde; 

não conseguimos evitar todas as contingências ao longo da vida, no entanto, apesar disso 

estamos vivos; muitas pessoas fumaram a vida toda e “pessoas que fumam têm mais saúde 

que muitas outras pessoas que não fumam”. Logo, “continuar a fumar é, em última análise, 

coerente com as suas ideias sobre o fumo” (Festinger, 1957, p. 12). Por outro lado, o 

sujeito pode deixar de fumar, fazendo com que a sua cognição esteja coerente e consonante 

com o conhecimento que ele adquiriu sobre a nocividade do cigarro.  

  Como podemos perceber, há outras inúmeras explicações que ressignificariam o 

uso nocivo do cigarro, pelo fumante, como forma de dar coerência entre o pensamento e o 

comportamento e, consequentemente, diminuir a dissonância. Assim, a dissonância 

cognitiva tende a ser reduzida pelo sujeito para que não haja incômodos psicológicos. Por 

isso, ela pode ser considerada uma condição que antecede à ação de redução da própria 

dissonância. Quanto maior for a intensidade da dissonância, maior intensidade estará 

presente na busca pelo indivíduo, pela sua redução, e maior será a tentativa de ele evitar 

situações que possam aumentar a dissonância. Em termos gerais, a dissonância existente 

entre dois elementos só será diminuída se um desses elementos for mudado (Festinger, 

1957).    
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Festinger considera que a dissonância acontece em vários momentos da nossa vida. 

No entanto, o que interessa para o autor é a investigação sobre a sua persistência. Ou seja, 

por que mesmo sabendo do uso nocivo do cigarro pessoas ainda continuam fumando? Nas 

palavras do autor: “em que condições a dissonância não constitui, simplesmente, uma 

questão momentânea?” (p. 15). Outro ponto importante é de que forma poderá ser feita a 

mudança de elementos dissonantes para que aconteça a sua diminuição. De acordo com 

Festinger (1957), existem inúmeras maneiras possíveis, a depender dos tipos de elementos 

cognitivos envolvidos e do contexto cognitivo total. Dentre essas possibilidades 

encontram-se as mudanças de um elemento cognitivo comportamental, mudanças de um 

elemento cognitivo ambiental e a adição de novos elementos cognitivos. 

No que diz respeito às mudanças de um elemento cognitivo comportamental, 

Festinger (1957) relata que “quando a dissonância em questão é entre um elemento 

correspondente a algum conhecimento respeitante ao meio (elemento ambiental) será um 

elemento comportamental e, pode ser eliminada, mudando-se o elemento cognitivo 

comportamental de maneira a torná-lo consonante com o elemento ambiental” (p. 26). 

Assim, segundo o autor, a forma mais simplificada de conseguir a redução da dissonância 

seria mudando a ação ou sentimento que o elemento comportamental representa, uma vez 

que a cognição é receptiva à realidade. Desse modo, o autor relata que se o comportamento 

do indivíduo muda, consequentemente, haverá alteração dos elementos cognitivos que 

correspondem a esse comportamento. Depreende-se, portanto, que nossas ações e 

sentimentos tendem a ser modificados com o acesso e apropriação de novas informações. 

Ainda sobre esse ponto o autor ressalta que a materialidade da redução ou eliminação da 

dissonância nem sempre será possível, pois pode haver dificuldade demasiada em alterar o 

comportamento ou apesar da mudança provocar a eliminação de algumas dissonâncias, por 

outro lado, pode forçar a criação de outras novas (Festinger, 1957). 

Sobre a mudança de um elemento cognitivo ambiental, Festinger relata que é mais 

complexo promover essa alteração, uma vez que nesse caso o sujeito precisará ter um grau 

de controle satisfatório sobre o meio que o cerca, o que, segundo o autor, é uma ocorrência 

relativamente rara. De acordo com o autor, promover a modificação do próprio meio com o 

intuito de minimizar a dissonância torna-se mais exequível quando o meio social está em 

questão, do que quando o próprio meio físico encontra-se envolvido.  

Para Festinger, quando se tem um controle satisfatório sobre o meio, esse método 

pode ser empregado para se reduzir a dissonância. No entanto, o mesmo autor relata que há 

limitação nas possibilidades de manipulação do meio. Além disso, a maior parte das 
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iniciativas para tentar mudar um elemento cognitivo decorrerá de outras direções. O autor 

explica que a mudança de um elemento cognitivo, que está receptível à realidade sem 

produzir alterações correspondentes, poderia ser realizada, ignorando ou neutralizando a 

situação real (Festinger, 1957). 

 No entanto, o autor nos chama atenção que, por vezes, essa mudança é 

inteiramente impossível, exceto em casos psicóticos em que há a distorção da realidade. 

Em outros casos é razoavelmente fácil provocar mudança no elemento cognitivo mesmo 

que a realidade continue inalterada. Por exemplo, um sujeito poderia mudar sua opinião a 

respeito de um líder político mesmo que o contexto político continuasse inalterado. Isso 

seria possível a partir da aproximação dele com pessoas que concordassem com sua nova 

posição acerca do contexto político (Festinger, 1957). De forma geral, “o estabelecimento 

de uma realidade social pela obtenção do acordo e apoio de outras pessoas é um dos 

principais métodos pelos quais uma cognição pode ser mudada quando as pressões para 

mudar estão presentes” (Festinger, 1957, p. 28).  

Por fim, a redução da dissonância cognitiva pode ser viabilizada pela adição de 

novos elementos cognitivos (Festinger, 1957). Dessa forma, retomando nosso exemplo 

anterior em relação à dissonância provocada pelas concepções negativas atribuídas à 

homossexualidade, o sujeito poderia minimizar a dissonância, produzindo, por exemplo, 

mudanças nos elementos dissonantes da cognição a partir da busca ativa e apropriação de 

informações críticas que atribuem à vivência e experimentação da sexualidade humana não 

heterossexual aspectos positivos. O sujeito poderá também adicionar novos elementos da 

cognição que ressignifiquem esses elementos negativos produtores de dissonância, a partir 

da própria experiência de contato com pessoas não heterossexuais. 

A teoria da dissonância cognitiva não ficou isenta de críticas. No que diz respeito 

aos aspectos metodológicos, as pesquisas de Festinger e seus colaboradores sofreram duras 

críticas pela utilização pouco ortodoxa do método experimental e, consequentemente, a 

dificuldade de replicação das condições que viabilizaram a construção e desenvolvimento 

de suas teorias. Foram apontadas também, por outros autores, críticas em relação à falta de 

postura ética em seus experimentos para ratificar suas hipóteses, uma vez que era 

necessário recorrer ao engano para produzir nos sujeitos a dissonância. Esse aspecto 

forçava os indivíduos a agir ou acompanhar opiniões conflitantes com suas próprias 

crenças e valores (Garrido, & Álvaro, 2007). 

Embora as formulações de Festinger (1957) sobre a teoria da dissonância cognitiva 

tenham sido alvo de muitas críticas, pode-se considerar como uma teoria que muito 
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contribuiu para as investigações da Psicologia Social na década de 1960/1970, sendo um 

dos autores mais citados nas décadas seguintes da apresentação desta teoria. De acordo 

com Garrido e Álvaro (2007), outros autores se utilizaram dos postulados de Festinger em 

suas investigações, ora introduzindo modificações, ora complementando a teoria inicial do 

autor.   

O que podemos perceber na teoria proposta por Festinger (1957) é que esse modelo 

teórico articulou-se em torno de conceitos mentalísticos e que, como forma de explicação 

das bases motivacionais do comportamento, recorria aos processos cognitivos. No entanto, 

o uso desses conceitos acabou por se tornar ambíguo, dificultando sua aceitação como 

possibilidade cognitivista pelo behaviorismo na Psicologia Social. Do mesmo modo, o 

desenvolvimento da teoria da dissonância cognitiva contribuiu para o desenvolvimento de 

uma Psicologia Social Cognitiva reducionista, ao analisar as influências de processos 

psicológicos universais sobre o comportamento social (Garrido, & Álvaro, 2007). 

Retomando e articulando o debate sobre a compreensão do fenômeno do 

preconceito contra não heterossexuais e outras problemáticas sociais, constata-se que a 

teoria da dissonância cognitiva, proposta por Festinger, sob influência desse tipo de 

modelo teórico cognitivista, na Psicologia Social, desenvolveu-se, portanto, “ignorando os 

estudos dos fatores sociais e culturais que influenciam na cognição” (Garrido, & Álvaro, 

2007, p. 250) além de não levar em consideração as relações de poder produtoras de 

violência subjacentes às relações sociais. 

  

4.7 Teoria da identidade social em Henri Tajfel 

Uma das linhas de pesquisas mais representativas da Psicologia europeia foi da 

Universidade de Bristol, coordenada por Henri Tajfel. Fundada em 1970, em contraposição 

a uma Psicologia Social americana dominante à época, a Psicologia Social europeia visou 

resgatar os aspectos mais sociais da Psicologia, destacando-se nessa abordagem o enfoque 

sóciocognitiva. Esse modelo teórico não é único, mas um aglomerado de microteorias que 

objetivam apresentar explicações sobre a percepção dos sujeitos em relação ao sentimento 

de pertença ao grupo, e sobre como estabelecem relações com os membros do seu próprio 

grupo – endogrupo, e com os demais grupos – exogrupos (Gondim et al., 2013).  

A teoria da identidade social de Tajfel foi desenvolvida a partir da compreensão de 

três pressupostos teóricos que constituíram um modelo teórico final: categorizações 

sociais, comparações sociais e o paradigma do grupo mínimo (Tajfel, 1982). Há uma 
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tendência da cognição de categorizar ou agrupar pessoas, objetos, eventos etc., de acordo 

com suas aproximações físicas, psíquicas, comportamentais e outras, a partir das 

características comuns (Paiva, 2007). Essa categorização social – de seres humanos é um 

processo cognitivo global que permite acesso mais acelerado às informações importantes 

dessa categoria (Gomes, & Serôdio, 2014). 

Ao se deslocar para as análises das relações intergrupais, essa ênfase assume a 

centralidade da categorização social. Tajfel confirma a ênfase dada aos aspectos cognitivos 

como forma de oferecer explicações para as relações entre os grupos, estereótipos e 

preconceito: 

[...] não podemos compreender exatamente a etiologia das relações intergrupais, 

sem a ajuda de uma análise dos seus aspectos cognitivos, e que esta análise também 

não pode derivar de afirmações sobre o comportamento motivacional e instintivo. 

Vivemos num meio social em permanente mudança. Muito do que acontece tem a 

ver com as atividades dos grupos a que pertencemos ou não; e a mudança das 

relações entre os grupos exige reajustamentos permanentes da nossa compreensão 

dos acontecimentos e constantes atribuições causais sobre o porquê e o como das 

condições da nossa vida. (Tajfel, 1982, p. 148).   
    

Gondim et al. (2013) complementam dizendo que o processo de categorização 

social emerge da necessidade do processamento cognitivo que, para além do agrupamento 

de pessoas, auto categoriza o próprio sujeito. Nas palavras de Tajfel (1982), a 

categorização social é “o processo através do qual se reúnem os objetos ou acontecimentos 

sociais em grupos, que são equivalentes no que diz respeito às ações, intenções e sistemas 

de crenças do indivíduo” (p. 289). É um sistema que, além de classificar, segmentar e 

ordenar o ambiente social serve também como “um sistema de orientação que ajuda a criar 

e definir o lugar do indivíduo na sociedade” (Tajfel, 1982, p. 291).  

Jodelet (2012) aponta que na literatura psicossociológica a terminologia 

categorização social possui dois significados. O primeiro diz respeito à classificação em 

uma divisão social, ou seja, incluímos sujeitos em uma categoria pré-estabelecida, por 

exemplo, homens e mulheres ou jovens e velhos etc. E uma segunda perspectiva que está 

relacionada à atribuição de características a outras pessoas (que pode ser relacionada aos 

processos de estigmatização ou estereótipo). Segundo a autora, há uma relação entre esses 

dois sentidos: “imputar uma característica a um conjunto de objetos pode servir para 

constituí-lo em uma classe definida pela divisão desta característica; inversamente, basta 

ser afetado por uma categoria, para que se veja atribuir-se a si mesmo uma característica 

que é típica dela” (p. 62). De acordo com a pesquisadora, haveria uma tendência seletiva e 
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interpretativa de informações do que sabemos sobre os indivíduos e grupos de maneira 

linear com o que pensamos da categoria na qual nós os colocamos. 

Assim, há fragmentação do meio social em classes em que os sujeitos estão em 

conformidade no que diz respeito às características, ações e intenções em comum. 

Aspectos semelhantes dentro e fora de uma determinada categoria foram objetos de 

investigação demonstrada experimentalmente. Segundo Jodelet (2012), a categorização 

pode viabilizar consequências dramáticas na dimensão da percepção e dos 

comportamentos, cedendo espaço para a discriminação, na medida em que é acompanhada 

de fatores positivos ao grupo ao qual pertencemos e, consequentemente, desvalorização 

dos grupos dos quais nos distinguimos. 

 De acordo com Galvão (2009), Tajfel, seguindo a ideia de Allport sobre 

categorização social, evidencia que, a priori, na tentativa de socialmente categorizar há 

uma produção estereotipada no que tange ao modo de enxergar e compreender pessoas 

e/ou grupos. Assim, “tende-se a acentuar as diferenças estereotípicas intergrupais e a 

minimizá-las dentro de um mesmo grupo” (Galvão, 2009, p. 35). O mesmo autor relata que 

os estereótipos, entendidos aqui “como um conjunto de atributos que variam em dimensões 

contínuas, como, por exemplo, tamanho e inteligência, e descontínuas, como raça, sexo e 

nacionalidade” (p. 35) assumem um papel importante de centralidade na função de 

categorização social, pois é a partir deles que é possível fazer distinção entre os grupos 

sociais.  

A pertença a uma categoria leva o sujeito a atribuir características positivas ao seu 

grupo e direcionar atributos negativos a outros grupos aos quais não pertence. De acordo 

com Monteiro, Lima e Vala (1991), na medida em que os sujeitos se percebem integrantes 

de um grupo, sendo esse sentimento de pertença importante no contexto da relação com 

outras redes sociais, consequentemente, serão levados a um favoritismo dos membros do 

seu círculo social, a fim de reforçar ou manter sua identidade social.  Esse favoritismo – 

endogrupal – é explicado pela teoria da identidade social (1982) representada como sendo 

resultante de aspectos motivacionais necessários à manutenção da autoestima positiva, 

constituída através de uma representação favorável do grupo de pertencimento e 

desfavorável aos outros grupos (Tajfel, 1982; Lacerda et al., 2002). 

A comparação social, de acordo com Miranda (1998), é formulada inicialmente por 

Festinger, a nível individual. Em um segundo momento, ela é analisada em aspectos e 

níveis grupais por Tajfel. O conceito de comparação social tece ligações entre os conceitos 

de categorização social, explorado anteriormente, e identidade social, proposto por Tajfel 
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(1982). O pressuposto básico da comparação social é que, em sociedades como a nossa, 

sujeitos vivem buscando alcançar um conceito ou imagem de si próprios e dos grupos 

pelos quais são pertencentes. Ou seja, a nível individual, a comparação social seria 

resultante da necessidade do sujeito dispor de dados concretos relativos às suas concepções 

e aptidões (Miranda, 1998).  

 Tajfel (1982) considera a tendência das pessoas de se compararem com indivíduos 

de capacidade linear ou inferior a sua. Ao estabelecer uma comparação do grupo em que 

está inserido com outros grupos socialmente relevantes, há uma perspectivação positiva ou 

negativa desse mesmo grupo enquanto consequência. Em decorrência da referida 

comparação, o grupo pode ser compreendido como inferior ou superior em relação aos 

outros. A perspectivação é passível de alterações ao longo do tempo e depende de inúmeras 

circunstâncias, podendo o grupo inicialmente inferior passar a superior e vice-versa 

(Miranda, 1998).  

Os estudos relacionados ao Paradigma do Grupo mínimo dizem respeito à 

investigação experimental intergrupal, na qual todas as variáveis que normalmente 

conduzem à discriminação e ao favoritismo intergrupal são inviabilizadas, ou seja, 

retiradas. Dentre essas variáveis, encontra-se: “interação face a face, conflito de interesses, 

hostilidade prévia entre os grupos ou qualquer relação entre as respostas dos sujeitos e os 

seus interesses pessoais” (Miranda, 1998, p. 608).  

Em relação ao design desses estudos, em termos gerais, podem ser caracterizados 

da seguinte maneira: é realizada uma distribuição aleatória de sujeitos por dois grupos. Em 

alguns estudos, essa aleatoriedade de distribuição é consciente, no entanto, em outros, os 

sujeitos pensam que a distribuição é feita a partir de alguns critérios, por exemplo, 

preferência pelos quadros de Klee ou de Kandinsky (Miranda, 1998). Essa escolha de 

preferência pelos quadros é feita a partir de um convite aos sujeitos para a participação de 

um experimento de julgamento estético (Jodelet, 2012). Posteriormente, são distribuídos 

em dois grupos ao acaso, no entanto, é relatado aos participantes que tal separação foi 

realizada por meio da preferência dos quadros de Klee ou Kandinsky. Esses dois grupos 

são nomeados por uma letra. Assim, constituem-se dois grupos com uma diferenciação 

mínima: “anonimato e identificação por um código dos membros de cada grupo” (Jodelet, 

2012, p. 63). 

Para Jodelet (2012), o próximo passo revela o verdadeiro caráter experimental do 

estudo, “onde o comportamento de discriminação é operacionalizado pela atribuição ou 

privação de recursos” (p. 63). Solicita-se, portanto, a cada um dos participantes que seja 
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feito repartição de um somatório de dinheiro entre duas pessoas, levando em conta que um 

desses sujeitos pertence ao seu grupo (endogrupo) e o outro indivíduo pertence ao outro 

grupo (exogrupo). Os resultados desse experimento demonstraram tendência a um 

favoritismo ao membro do grupo pelo qual integramos, em detrimento ao participante 

representante do outro grupo e a maximização da diferença entre os grupos- endogrupo e 

exogrupo (Jodelet, 2012). 

Jodelet (2012) relata que a explicação desses vieses está relacionada à força 

necessária do pertencimento social: “o engajamento e a implicação emocional com relação 

ao grupo ao qual pertencemos conduzem a nele investir sua própria identidade” (p. 63). 

Dessa forma, nossa autoimagem está diretamente ligada à imagem que temos do nosso 

grupo, o que consequentemente irá nos conduzir a uma defesa integral de seus valores. 

Segundo a autora, a nossa própria proteção incitaria a, primeiramente, diferenciar e, em 

seguida, produzir exclusão daqueles sujeitos que não pertencem a ele.  

A identidade social é entendida por Tajfel (1981) como “aquela parcela de 

autoconhecimento de um indivíduo que deriva do seu conhecimento, da sua pertença, a um 

grupo (ou grupos) social, justamente com o significado emocional e de valor associado 

àquela pertença” (p. 290). Segundo o autor, esse conceito por si só é limitado por 

considerar que a formação da identidade do sujeito envolve muitos aspectos subjetivos. No 

entanto, Tajfel considera essa definição satisfatória para o desenvolvimento do que se 

pretende construir com a teoria da identidade social.  

A identidade social é parte do autoconceito (crenças e cognições) do sujeito, pois 

ela ativa afetos e atitudes, em relação a si próprio e ao grupo de pertencimento, 

contribuindo para sua própria autoestima (Gondim et al., 2013). Cada sociedade possui 

especificidades identitárias que fazem parte do conhecimento objetivo de seus membros. A 

realidade psicológica não somente é definida, mas também é criada pela sociedade. Ou 

seja, a identidade é reconhecida em termos socialmente definidos e é a partir dessas 

definições que é construída sua realidade e seu sentimento de realização em sociedade 

(Tajfel, 1982). 

No que tange ao reconhecimento identitário em termos sociais e em diferentes 

níveis de pertencimento grupal, de acordo com Tajfel (1982) é possível considerar algumas 

consequências. Hipoteticamente, podemos sugerir que um sujeito permanecerá no grupo e 

procurará por novos grupos que possam contribuir de alguma forma para agregar aspectos 

positivos que sejam satisfatórios à sua identidade social. Na medida em que um grupo 

social não contemple suas expectativas, o sujeito poderá abandonar o grupo, a não ser que 
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haja impossibilidade ou razão objetiva para que o abandono realmente se efetive, ou isso 

seja conflituoso com valores importantes, considerados pelo sujeito, sendo, eles mesmos, 

integrantes da percepção aceitável de si mesmo. 

 Na possibilidade do sujeito encontrar dificuldades para abandonar o grupo, há dois 

possíveis caminhos a serem adotados por ele: reelaboração interpretativa em relação aos 

atributos do grupo, de forma que os aspectos e características indesejáveis se tornem 

justificáveis e/ou aceitáveis, ou aceitar a situação como está dada, empenhando-se em 

estratégias que possam viabilizar as mudanças desejáveis nela. Tajfel (1982) pontua que 

pode haver combinação entre essas duas possibilidades. Por fim, não há como considerar 

que algum grupo viva sozinho, ou seja, todos os grupos sociais vivem e existem entre 

outros grupos. Dessa forma, a identidade social pressupõe a existência de vários grupos 

(Galvão, 2009). Nas palavras de Tajfel (1982), “os aspectos positivos da identidade social e 

a reinterpretação de atributos e empenhamento na ação social só têm sentido relacionados 

ou comparados com outros grupos” (p. 291).  

Gomes e Serôndio (2014) nos auxiliam a pensar a homofobia ou o preconceito 

contra a sexualidade a partir da teoria da identidade social. Para os autores, quando o 

sujeito encontra-se em um contexto em que torna saliente seu pertencimento grupal, há 

uma manifestação comportamental e de atitudes de natureza grupal, que desempenha um 

papel preponderante na constituição de uma identidade social positiva. Na teoria de 

autocategorização (Tajfel, 1982), essa identidade grupal corre o risco de ser ameaçada pela 

“falta de clareza das fronteiras entre o endogrupo e o exogrupo, ou seja, pela redução da 

distintividade intergrupal” (Gomes, & Serôndio, 2014, p. 218), compreendida a partir do 

estabelecimento de importantes aspectos de diferenciação entre grupos. 

Dessa forma, para Gomes e Serôndio (2014), no que diz respeito ao critério da 

identidade sexual, sujeitos não heterossexuais constituem um grupo comparativo de grande 

relevância para pessoas heterossexuais e podem ser percebidos pelo grupo heterossexual 

hegemônico como uma ameaça a esta distinção entre grupos, pois subvertem as 

expectativas que organizam, a partir de seus parâmetros, os papéis tradicionais legitimados 

socialmente desempenhados de gênero e/ou sexualidade. 

Portanto, a partir da teoria da identidade social, Tajfel (1982) considera que o 

fenômeno do preconceito social é estruturado na cognição a partir da distinção e da 

categorização social (Prado, & Machado, 2008). Assim, o preconceito contra a diversidade 

sexual, por parte de heterossexuais, “ao permitir aumentar a clareza das fronteiras grupais 

(‘nós’ por oposição a ‘eles’), assegura a distintividade intergrupal, contribuindo para 
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fomentar a positividade da identidade social dos membros do grupo heterossexual 

dominante” (p. 218).  

De acordo com Galvão (2009), as críticas relacionadas a esse modelo teórico se 

concentram no reducionismo psicológico e na artificialidade presente nos estudos do 

paradigma do grupo mínimo. Na mesma direção, o autor aponta que, ao dar ênfase aos 

aspectos cognitivos do relacionamento intergrupal, as questões de ideologia, que têm 

influência no pensamento e no comportamento dos grupos na interação entre si, foram 

deixadas de lado em suas análises. O autor aponta ainda que, de forma similar à teoria da 

personalidade de Adorno, ao deslocar das percepções interindividuais para as intergrupais 

acaba por se inserir em um contexto psicológico reducionista, que almejou evitar.  

  

4.8 Preconceito: mecanismo regulatório das hierarquias e organizador das relações 

sociais  

Como podemos evidenciar até o momento, os temas relacionados ao fenômeno do 

preconceito, sobretudo a partir da década de 1950, foram desenvolvidos no campo das 

atitudes e opiniões, em uma concepção positivista da Psicologia Social. Também podemos 

perceber a presença de influências psicanalíticas, na escola frankfurtiana, especificamente 

nos estudos sobre personalidade autoritária e produção do preconceito (Crochík, 1995). Em 

consonância com Smigay (2002), nesta seção, iremos propor o preconceito contra a 

diversidade sexual a partir de uma análise que vai além dos estudos até então abordados 

sobre preconceito social. 

Para tanto, as investigações de gênero, propostas na contemporaneidade, permitem 

a inclusão analítica da categoria poder. O que queremos demonstrar é que o fenômeno do 

preconceito, para além de aspectos de projeção, economia do pensamento, categorização e 

marcação social, também é um sistema de legitimação de hierarquias de poder. Portanto, 

não estamos negando o que a Psicologia Social clássica apontou, no entanto, de uma outra 

perspectiva, estamos propondo a apresentação de um outro problema: mesmo havendo 

densidade teórica de estudos sobre preconceito no campo da Psicologia Social, esses 

modelos teóricos não colocaram em análise as relações de poder. Dessa forma, considerar 

tais relações nos possibilita fazer uma (re)interpretação sobre o que foi produzido e aos 

sentidos atribuídos ao preconceito (Welzer-Lang, 2001; Smigay, 2002).  

O preconceito pode ser compreendido como um importante mecanismo de 

regulação e manutenção das hierarquias sociais, materializando-se muitas vezes por meio 

de “violência e ódio de uns sobre outros” (Prado, & Machado, 2008, p. 67). Da esfera 
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individual à social, o fenômeno do preconceito está diretamente ligado às relações 

produtoras de inferiorização social e aos mecanismos que naturalizam as desigualdades ao 

longo do contexto histórico (Crochík, 1995; Lacerda et al., 2002; Prado, & Machado, 

2008).  

A partir da compreensão do funcionamento do preconceito contra homossexuais, 

discutiremos as dinâmicas discursivas produtoras de naturalizações que inferiorizam 

socialmente e vulnerabilizam os sujeitos não heterossexuais. Assim, esta perspectiva que 

coloca em análise as relações de poder (Prado, & Machado, 2008) presente nas interações 

humanas será central para dar inteligibilidade aos processos que visa naturalizar as 

violências contra homens gays no contexto da universidade. 

Embora haja diferenciação entre os conceitos de hierarquização e inferiorização, há 

complementaridade entre eles: na hierarquização está presente a lógica da subordinação, 

diferentemente da lógica da opressão, encontrada no sustentáculo das inferiorizações 

sociais. A subordinação estabelece funcionalidade entre os atores sociais, ou seja, ela se 

institui como funcionamento de determinadas organizações sociais, baseando-se muitas 

vezes em discriminações históricas (Prado, & Machado, 2008). No entanto, por aparecer 

como uma relação entre funções sociais e legítimas, a subordinação é potencialmente uma 

relação de opressão ainda não politizada, isto é, não reconhecida pelos atores em 

reciprocidade, como uma relação de injustiça e inferiorização social (Mouffe, 1992 apud 

Prado, & Machado, 2008). Ambos os mecanismos participam da legitimação dos processos 

de exclusão social e de manutenção de desigualdades entre grupos sociais (Prado, & 

Machado, 2008).  

Hierarquização e inferiorização são perpassadas por relações de poder, como as que 

derivam da existência de uma assimetria entre as diferentes expressões da sexualidade 

(Silva, 2000; Costa, 2003; Prado, & Machado, 2008). Ao considerarmos essa perspectiva, 

podemos inferir que em sociedades fragmentadas e hierárquicas são produzidas relações de 

subordinação que determinam formas subalternas de existência. Prado e Machado (2008) 

argumentam que as relações de subordinação “aparecem como sendo naturais da 

organização social, pois se mostram como hierarquias absolutamente necessárias para a 

reprodução da sociedade e instituem uma complementaridade da relação entre diferentes 

posições identitárias” (p. 69). Portanto, considerar as relações de subordinação como 

relações de opressão representa a possibilidade de desnaturalizar as produções discursivas 

cristalizadas ou justificadas para entendê-las como relações que, a partir do contexto 



84 
 

histórico, produzem inferiorização social e colocam sujeitos em situação de 

vulnerabilidade. 

Nesse processo, o preconceito atua na esfera individual por meio da “assimilação 

[pelo subalterno] das características de inferioridade”, enquanto na esfera coletiva 

“sustenta a hierarquização social, que dá normatividade e coerência à ação, reduzindo o 

complexo ao simples, conforme as exigências da heterogeneidade estruturada da vida 

cotidiana” (Prado, & Machado, 2008, p. 76). Paradoxalmente, o preconceito: 

 

nos impede de ‘ver’ o que ‘não vemos’ e ‘o que é que não vemos’, ou seja, ele atua 

ocultando razões que justificam determinadas formas de inferiorização históricas, 

naturalizadas por seus mecanismos. Em outras palavras, o preconceito nos impede 

de identificar os limites de nossa própria percepção da realidade. (Prado, & 

Machado, 2008, p. 67). 
 

Welzer-Lang (2001) descreve o sistema de dominação masculina a partir dessa 

lógica de entendimento das relações de poder. Referindo-se ao que se denomina de “casa-

dos-homens”, este autor explica como a subordinação vivenciada/experienciada com muito 

sofrimento e punições por homens resulta na situação de também eles submeterem outros 

homens, isto é, como eles passam a abusar/violentar os outros da mesma forma que foram 

violentados. Em outras palavras, os sujeitos irão tentar superar a subordinação à qual foram 

submetidos ao longo da vida, percorrendo caminhos que os coloquem em posição de 

dominação sobre outras pessoas. No preconceito assimilado (Prado, & Machado, 2008), as 

pessoas subordinadas não compreendem essas relações como desiguais e históricas, pelo 

contrário, há naturalização da subordinação, o que faz com que sujeitos almejem galgar os 

degraus no sistema de hierarquização para ocuparem tais espaços, exercendo poder e 

subordinando outras pessoas. Trata-se de um ciclo que se pode explicar pelo dito: “já que 

eu passei por isso, que ele também passe” (Welzer-Lang, 2001, p. 464).  

 Nesse sistema de subalternização, a reflexão sobre a produção de opressões e 

inferiorização social somente ganha forma no âmbito público, contexto principal das lutas 

por direitos, no qual os sujeitos políticos emergem. As relações, até então tidas como 

naturais, passam a ser questionadas e compreendidas dentro de um sistema de 

intencionalidades, ou seja, são relações decorrentes de processos históricos, políticos, 

econômicos, sociais, culturais e, como estão dadas, retratam uma injustiça historicamente 

construída (Prado, & Machado, 2008).  

O dito popular “manda quem pode, obedece quem tem juízo” nunca fez tanto 

sentido quando se pensa na justificativa dada para a manutenção das relações de 
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hierarquização e subordinação aos que tentam subverter o sistema hegemônico. Podemos 

aqui refletir sobre a materialização do preconceito social contra não heterossexuais a partir 

do fenômeno denominado homofobia que, como já dito, organiza as relações sociais por 

meio da violência. Junqueira (2012) relata que há íntima relação entre a homofobia e as 

normas de gênero, traduzindo-se tanto como “noções, crenças, valores, expectativas, 

quanto em atitudes, edificação de hierarquias opressivas e mecanismos reguladores 

discriminatórios” (p. 8). As práticas que legitimam o sistema hegemônico em sua ampla 

rede de significados de ser homem e ser mulher em nossa sociedade, segundo o mesmo 

autor, podem gerar drásticas consequências por impor padrões normalizadores, através de 

sistemas sexistas e homofóbicos.  

A homofobia, nessa perspectiva, pode ser compreendida a partir de práticas sociais, 

culturais, políticas e econômicas consentidas coletivamente, ou seja, praticada por todos 

aqueles que, em algum nível, concorda com uma concepção de mundo que exclui e inclui 

(Prado et al., 2009). De acordo com os mesmos autores, exclui porque o consentimento 

“pressupõe a exclusão de algo – os não contados, e inclui porque busca, através da política 

do armário e do preconceito, integrar nas bases do consentimento, portanto, da polícia, as 

diferenças, ainda que de forma subalternizada” (p. 220).  

Enfim, é a partir da constatação das relações de opressão que atores sociais 

subordinados tomam o ordenamento social “como objeto de questionamento, reflexão e 

interpelação” (p. 69), na tentativa de promover a “desconstrução de significados 

cristalizados e rígidos, o enfrentamento político na arena pública e a configuração de uma 

identidade coletiva” (Prado, & Machado, 2008, p. 69). 

O preconceito atua, concomitantemente, na esfera individual e coletiva, não sendo 

possível compreendê-lo apenas na dimensão da racionalidade individual, pois é estruturado 

a partir de um conjunto “abstrato de valores sociais que só encontra substância no 

comportamento individual” (Prado et al., 2009, p. 221). Dessa forma, segundo os mesmos 

estudiosos, paradoxalmente, isso nos possibilita inferir que o preconceito se apresenta na 

nossa incapacidade de vermos o invisível, “porque quanto mais verdadeiro se proclama, 

mais fundamentado está nas crenças que necessita ocultar” (p. 221). 

 

Na verdade, este suposto paradoxo visa, em última instância, esconder um outro 

paradoxo fundamental da modernidade, que, ao declarar os princípios 

antropocêntricos de liberdade e igualdade, revela o abismo linguístico que 

dicotomiza os conceitos de indivíduo e sociedade. Este segundo paradoxo pode ser 

ameaçado já que ele nos obriga a reconhecer a historicidade dos valores morais, 

pois relativiza os próprios valores que nos constituem, retirando qualquer 
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estabilidade, permanência e universalidade, contidas em nossas identidades e 

práticas culturais. (Prado, & Machado, 2008, p. 74).   
 

Assim, o preconceito torna-se inteligível a partir de um mecanismo que produz um 

suposto paradoxo, operando em um sistema de articulação complexo, objetivando alcançar 

o estatuto de uma resposta final frente à pluralidade de determinação humana (Prado, & 

Machado, 2008).  Logo, os autores fazem o seguinte questionamento: Sendo o preconceito 

considerado em termos paradoxais, como seria possível capturar sua dinâmica, 

considerando o fenômeno tão abstrato e concreto?  

Para responder a este questionamento, Tajfel (1982) define o preconceito como um 

“pré-juízo infundamentado de um indivíduo ou grupo, de cariz favorável ou desfavorável, 

tendente à ação” (p. 147). Ao considerar o fenômeno do preconceito como um mecanismo 

de manutenção das hierarquias sociais (Prado, & Machado, 2008), consideramos que ele se 

sustenta em categorizações sociais específicas, minimizando quaisquer dicotomias, 

complexificações e/ou incoerências à sua simplificação imediata, objetivando atribuições 

de sentidos coerentes às ações da vida diária (Prado, & Machado, 2008).  

 Segundo Prado & Machado (2008), é a partir da assimilação de valores 

hegemônicos pelos sujeitos de determinada sociedade que a simplificação da vida diária 

torna-se possível, o que permite elaboração de uma suposta coerência para as práticas 

sociais. Esse processo engloba uma série de valores de ordem moral, que nos auxiliam na 

simplificação da complexidade e os embates que são interpelados à ordem social, 

considerando que todos nós participamos e constituímos nossas identidades a partir dele. 

Para os autores, ao reconhecer os processos de simplificação e assimilação como parte da 

constituição de nossa identidade e, portanto, necessários à vida humana, fica evidente que 

somos constituídos por um amplo conjunto de valores. O que justifica, muitas vezes, 

reproduzirmos esse conjunto de valores, conflituosamente, como estratégia de produção da 

interação social.    

Ao abordar o tema do preconceito contra não heterossexuais parte-se do 

pressuposto de que as relações de subordinação estabeleceram um sistema de regulação e 

manutenção dos discursos hegemônicos sobre a sexualidade. De acordo com Prado e 

Machado (2008), a superação do preconceito contra a diversidade sexual, de forma geral, 

seria possível a partir da produção de deslocamento das questões em torno da não 

heterossexualidade do contexto individual e/ou privado para a sociedade e/ou contexto 

público, compreendendo a atribuição histórica de aspectos e características negativas à 

experiência não heterossexual.  
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 Entendendo que seja importante o papel dos sujeitos políticos para o 

questionamento das relações de opressão, ressalva-se, no entanto, que nem todos estão 

dispostos a levantar tal bandeira. Habitar um espaço de confronto para questionar as 

relações como estão dadas requer um alto custo de energia psíquica, com implicações 

inclusive na qualidade de vida dos sujeitos. Sobre essa posição de tornar visível a não 

heterossexualidade, Prado e Machado (2008) argumentam que: “Sair do armário demanda 

um grandioso esforço psicológico, [...] exige uma ressignificação das características 

negativas assimiladas bem como o enfrentamento público e político ao desqualificar e 

tornar visível os fundamentos que justificam a subalternidade e a inferiorização” (p. 77).  

A visibilidade da não heterossexualidade é atravessada por diversos fatores que 

promovem nos sujeitos sofrimentos de toda ordem. “Sair do armário” significa romper 

com princípios, valores e crenças para reelaborar e reestabelecer as significações acerca do 

seu modo de ver o mundo. As instituições, de forma geral (família, igreja, escola, 

comunidade etc.), atribuem à homossexualidade sentidos negativos, desse modo, a 

reelaboração desses significados só é possível a partir da sociabilidade e da criação de 

sentimentos de pertença a grupos sociais que são capazes de elaborar significados positivos 

em relação às experiências não heterossexuais (Prado, & Machado, 2008).     

Cabe aqui apontar a importância dos movimentos sociais como instrumento 

produtor de deslocamentos nas hegemonias. Seu papel centra-se em colocar em pauta as 

discussões em torno da garantia de direitos sociais e individuais da população não 

heterossexual. Esses movimentos publicizam as formas de opressão, violência e 

preconceito para que a sociedade como um todo discuta tais experiências que há muito 

tempo foram e ainda são silenciadas (Prado et al., 2009). No Brasil, os movimentos LGBTs 

têm influenciado de forma positiva a sociedade em geral e o Estado, articulando estratégias 

reivindicatórias que exigem a construção de um projeto de nação que contemple a garantia 

de direitos e o exercício da cidadania de pessoas pertencentes à comunidade de não 

heterossexuais (Prado, & Machado, 2008).  

 A universidade também está inserida na dinâmica social, ora problematizando o 

próprio funcionamento e manutenção da norma, ora (re)produzindo práticas sociais e/ou 

pedagógicas que silenciam as experiências da não heterossexualidade. É nesse sentido que 

iremos, na seção seguinte, abordar a universidade em termos paradoxais, isto é, 

compreendendo a instituição de ensino superior a partir de um sistema que pode promover 

a inclusão, ao mesmo tempo em que pode excluir possibilidades de experimentação da 

sexualidade pelas suas próprias ferramentas de invisibilização.   
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CAPÍTULO 5 

 O LUGAR DE NÃO NOMEAÇÃO OCUPADO PELAS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR: O PARADOXO DE UM SISTEMA QUE INCLUI E EXCLUI  

 

A homofobia é uma realidade nas Universidades Públicas brasileiras (Lacerda et al., 

2002; Prado et al., 2009; Uziel et al., 2012; Costa et al., 2015; Nardi et al., 2015). 

Publicizar as vivências de homens gays em relação às violências homofóbicas nas unidades 

educacionais se apresenta como ferramenta fundamental no combate ao preconceito contra 

identidades sexuais e de gênero. Assim, repensar os sistemas produtores de hierarquias e 

inferiorizações sociais, desnaturalizando as violências homofóbicas, constitui-se em 

mecanismo que auxilia no processo de rompimento com situações que colocam estudantes 

em vulnerabilidade social e violação de direitos, no contexto das instituições de ensino 

superior (Prado, & Machado, 2008). 

A Universidade assume certo protagonismo na vida dos sujeitos que dela 

participam, uma vez que integra seu processo de subjetivação, além de pretender fornecer 

uma formação profissional, crítica e cidadã a discentes, a fim de torná-los aptos a lidar com 

as múltiplas demandas sociais. Levando em consideração seu importante papel nesse 

momento da vida dos(as) estudantes, esta instituição, do mesmo modo que pode propiciar 

espaços acolhedores das diferenças, também pode participar diretamente da produção de 

mais desigualdade e sofrimento psíquico, decorrentes do modo como os alunos vivenciam 

sua sexualidade. 

 Precisamos refletir também sobre o direito à educação e o ensino em Direitos 

Humanos como parte fundamental da garantia e legitimação destes direitos e da formação 

cidadã de futuros profissionais. Isso pressupõe que se considere a dupla função que a 

Universidade desempenha: produtora de desigualdades e de violação de direitos, ao mesmo 

tempo em que carrega em si um papel potencial no que tange à luta contra os sistemas de 

invisibilidade e opressão potencializadores de diferentes tipos de preconceito, violência e 

exclusão. Afinal, a maneira como os sujeitos vivenciam sua sexualidade nesse contexto 

pode ter interferências diretas em seu processo educativo, desempenho, motivação 

acadêmica, adaptação ou não à rotina acadêmica e, principalmente, em sua permanência na 

Universidade.  

É a partir das concepções de hegemonia e poder que igualdade e diferença são 

discutidas dentro de um sistema de significação, pontuando que estas são construções 

simbólicas constantemente produzidas e não elementos da natureza anteriores à própria 
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definição de sociedade (Costa, 2003). Dessa forma, a relação estabelecida entre igualdade 

e diferença se consolida em modos de ser/construir sociedade e estabelecer uma realidade 

social. Uma vez compreendidas enquanto construções históricas a partir de determinada 

realidade social, podem ser problematizadas e desestabilizadas para a produção de uma 

nova realidade capaz de legitimar, neste caso, todas as possibilidades de existência e 

expressões da sexualidade humana.  

A educação que se apoia na ideia do multiculturalismo no sentido de respeito e 

tolerância à diversidade é, segundo Costa (2015), problematizada pelo pensamento 

educacional crítico, uma vez que produziria apenas “uma noção naturalizada da diferença, 

mais do que questionadora das relações de poder que estão em jogo na relação entre 

igualdade e diferença” (p. 6). Scott (2005) contribui com esse debate ao afirmar que não 

existem soluções fáceis para essa discussão acerca da “igualdade e diferença, dos direitos 

individuais e das identidades de grupo” (p. 12). Ela refere-se à existência de uma tensão, 

visto que, se por um lado os proponentes do multiculturalismo reconhecem a necessidade 

de grupos identitários serem representados em toda sua diversidade nos currículos 

educacionais, por outro lado, seus oponentes acreditam e advertem que histórias separadas 

de grupos promovem a separação dos mesmos (Scott, 2005). Para ela, reconhecer e manter 

esta tensão é o que possibilita encontrar resultados mais efetivos e democráticos. 

Levando em consideração o conceito de hegemonia no âmbito das relações de 

poder, Silva (2000) aborda que a divisão do mundo social entre “nós” e “eles” classifica, 

ordena e cria um sistema de hierarquização entre os indivíduos, fragmentando o mundo em 

diferentes grupos ou classes, afirmando e reafirmando a todo o momento as relações de 

poder. O autor ainda demarca como a mais importante forma de classificação aquela que se 

estrutura nas oposições binárias. Quando consideramos estas oposições, existe sempre um 

lugar de privilégio/poder e outro de subalternidade e valoração negativa (Silva, 2000; 

Herek, 2004). Considerar tais relações de poder significa problematizar estes binarismos 

que estabelecem relações de dominação, como por exemplo, masculino/feminino, 

heterossexual/homossexual, branco/negro, professor/aluno, auxiliando-nos a refletir sobre 

a igualdade e a diferença em horizontes democráticos (Silva, 2000; Costa, 2003). 

Para que possamos situar o sistema educacional nessa discussão, precisamos 

deslocá-lo para o âmbito da política, atentando-nos para sua constituição e seu papel na 

manutenção das diversas formas de opressão. Ao propagarmos o slogan “Universidade 

pública, gratuita e de qualidade para todos”, partimos do pressuposto de que esta 

instituição assegura a igualdade de direitos para todos os atores que a constituem. No 
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entanto, paradoxalmente, a Universidade reproduz práticas/ações/formações que reforçam 

a hegemonia que anuncia desconstruir. Por isso, problematizar, por exemplo, os currículos, 

que de modo oculto propagam a naturalização das desigualdades, é produzir novas formas 

de educação para a democracia, criando espaços de reflexão e produção de sujeitos 

políticos críticos. Longe de assumir um posicionamento que coloca as instituições de 

ensino superior ou de ensino básico apenas como agentes produtores de exclusão, 

chamamos a atenção para seu possível protagonismo e potencialidade na produção de 

ações/estratégias que vão ao encontro da sua responsabilidade enquanto instituição 

compromissada com a transformação da realidade social.  

Cabe aqui situar novamente o debate em relação à educação em Direitos Humanos, 

considerado atualmente como um componente fundamental do direito à educação. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, reconhece e afirma os 

direitos da pessoa humana, estabelecendo condições mínimas de respeito aos indivíduos. 

Ao considerar a universalidade destes direitos, a Declaração não faz quaisquer distinções 

de raça, etnia, orientação sexual, tratando assim todos os sujeitos de modo igualitário. 

Embora a atual conjuntura política e econômica brasileira evidencie graves retrocessos em 

relação à garantia dos Direitos Humanos, é importante relembrar que a Constituição de 

1988, mais conhecida como “Constituição Cidadã”, reconhece, incorpora e afirma estes 

direitos, comprometendo o estado a inserir em suas legislações e políticas públicas a 

proteção e promoção de garantias individuais (Candau, 2012).  

O debate sobre as garantias elencadas pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos não está restrito apenas ao Estado (instituições públicas e órgãos 

governamentais), envolve a sociedade como um todo. As eleições e disputas 

governamentais se apresentam como parte importante da política, mas não podem ser bem 

compreendidas se não levarmos em consideração a força exercida pelos movimentos 

sociais. No intuito de provocar deslocamentos nas relações de poder, eles se apresentam 

com o objetivo de promover reflexões acerca das normatizações na tentativa de conquistar 

novos direitos e a efetivação dos direitos já conquistados. Assim, irão endereçar ao poder 

público tais demandas, além de promover a sensibilização social para a diferença, 

oferecendo à sociedade uma contextualização histórica, visão de mundo e diversas 

experiências de vida, com vistas à proposição de mudanças e à efetivação de projetos que 

visem propiciar transformações na realidade dos sujeitos socialmente vulnerabilizados 

(Machado, 2003). 



91 
 

Os movimentos sociais, ao problematizarem e questionarem o cotidiano, politizam 

a sociedade. Porém, o Estado não é menos importante do que eles porque é em seu âmbito 

que se dá a regulação das relações sociais conflitivas. Nesse contexto, o Estado assume um 

papel de destaque e é determinante na conservação e manutenção de determinadas 

estruturas sociais. Levando em consideração as relações constituintes desta instância, são 

estabelecidos os lugares de privilégio de determinados setores ou classes sociais e 

instauradas as formas de opressão e hierarquização social, ao mesmo tempo que, 

paradoxalmente, o mesmo ente detém o papel central na transformação dessas mesmas 

estruturas (Machado, 2003).  

Mas será que apenas a criação de legislações que visam assegurar direitos garante a 

mudança das concepções sociais acerca dos mecanismos de opressão e de desigualdade 

que se mantêm a partir das e como efeito das relações de poder? Certamente! No entanto, 

além disso, precisamos ampliar nossos horizontes acerca do papel e compromisso da 

educação com sujeitos historicamente vulnerabilizados e marginalizados e a consequente 

transformação de suas realidades, pois a educação participa como ferramenta fundamental 

no processo de construção das políticas de Direitos Humanos, promoção da justiça e 

participação social. Assim, acreditamos que através de práticas educacionais individuais 

e/ou coletivas, em perspectivas críticas sobre sexualidade e gênero, que objetivem tornar 

inteligíveis as funcionalidades e dinâmicas inerentes à lógica heteronormativa (Seffner, 

2013), a sociedade em geral será capacitada a analisar práticas sociais discriminatórias, 

criticamente, que sustentam a manutenção dos sistemas de opressão e regimes de 

invisibilidade, no cotidiano. Além disso, de acordo com Candau (2012), torna-se 

necessário promover a sensibilização social, ética, política e cultural em relação a estes 

direitos, sendo os processos educacionais fundamentais para a ampliação dos horizontes na 

perspectiva de promover no imaginário social, de modo sistemático e consistente, a 

consolidação dos Direitos Humanos enquanto valores fundamentais da experiência 

humana.  

Considerando a historicidade do campo da educação, os estabelecimentos 

educacionais se constituem como instituição disciplinadora, normatizadora e reprodutora 

de desigualdades. Por isso, é necessário que se problematize a produção e acionamento dos 

dispositivos educacionais, que colocam a educação a serviço de poucos, de modo a 

provocar deslocamentos das lógicas hegemônicas que desconsideram a ampla diversidade 

e a pluralidade das experiências humanas. Para tal, considera-se a necessidade de se 

repensar “as diretrizes para os sistemas de ensino, medidas legislativas e administrativas, 



92 
 

discussões e reformas curriculares, formação docente, fomento à pesquisa e divulgação 

científica” (Junqueira, 2009, p. 165). 

A educação superior tem como missão difundir os conhecimentos científicos, mas 

seu papel não se resume a isso. Por isso, cabe ao Estado, por meio do permanente 

compromisso de investir nas instituições, promover o exercício da cidadania e a 

legitimidade dos Direitos Humanos, além de pensar no desenvolvimento de políticas de 

inclusão (Dinis, 2008). Mais uma vez, convém dizer, é pela força e articulação dos 

movimentos sociais que a Universidade tem sido convocada à responsabilidade de 

promover discussões sobre a inclusão das minorias sociais, inclusive, a partir de reflexões 

que se atentem para as exclusões produzidas pela própria ação de incluir.  

De acordo com Melino e Rafaela (2014), os saberes que visam provocar 

deslocamentos na lógica hegemônica são tidos como subalternos, sendo diariamente 

negligenciados. Ao passo que em escolas e universidades temas relativos a gênero, corpos 

e sexualidade não são discutidos enquanto normalizações e normatizações são legitimadas. 

De acordo com os mesmos autores, mesmo em cursos de ciências humanas e sociais são 

raros os currículos que contemplam efetivamente o debate sobre estes temas. 

Em momentos de retrocesso político e duros ataques aos Direitos Humanos, como o 

atual, não se posicionar é ser conivente com os padrões até então hegemônicos, que 

colocam a heterossexualidade/heteronormatividade enquanto dominantes e dessa forma 

produzem mais desigualdades. Sobre a atual conjuntura política frente aos estudos de 

gênero, Junqueira (2018) relata:  

O ruidoso ataque dos cruzados defensores da primazia da “família natural” e da 

ordem moral e sexual tradicional frente a políticas educacionais e ações 

pedagógicas voltadas a promover o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, a valorização do docente e a garantia da sua autonomia profissional, a 

formação para a cidadania – crítica e desafiadora, voltada a constituir sujeitos 

autônomos –, o reconhecimento da diversidade, o enfrentamento às desigualdades, 

o cultivo da ética democrática e a promoção dos direitos humanos e de práticas 

antidiscriminatórias, representa uma ameaça concreta ao direito à educação e a todo 

processo de construção histórica de uma sociedade democrática. (p. 201). 
 
O cerceamento dos debates sobre as questões relativas à diversidade sexual 

estende-se da educação básica ao ensino superior. De acordo com Junqueira (2018), muitos 

países já buscam amparo para interromper as discussões políticas sobre gênero nas escolas 

e universidades. A justificativa para isso seria a ausência de fundamentação científica nas 

produções em torno dos debates de gênero. Com base nessa assertiva, são pensadas 

estratégias que objetivam inibir ou impedir a inclusão do tema nas “diretrizes educacionais, 
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nos currículos escolares, nas discussões em sala de aula, nos materiais didáticos, nos 

acervos das bibliotecas” (p. 196).  

Junqueira (2017) relata que há em muitos países uma eclosão de iniciativas 

permeadas por discursos originários de políticas reacionárias antigênero. Trata-se de um 

ativismo fundamentalmente religioso que conclama diversas sociedades a se posicionarem 

contra a popularmente conhecida “doutrinação ideológica”. A conhecida “teoria (no 

singular
21

)/ideologia de gênero” segundo o autor é um: 

sintagma forjado para operar como uma arma política, enquanto dispositivo 

retórico, metadiscursivo, paródico e reacionário. Um dispositivo que, de um lado, 

age para conter ou anular o potencial crítico e emancipador do feminismo e dos 

Estudos de Gênero e deslegitimar atores e reivindicações neles fundamentados. De 

outro, enseja a valorização, o acúmulo e a recuperação de capital social e político 

por parte de setores tradicionalistas e ultraconservadores – especialmente o campo 

eclesiástico, interessado em manter e ampliar sua influência, inclusive em temas e 

espaços não estritamente religiosos ou que, em sociedades laicas, não deveriam ser 

religiosos, como a educação e a saúde pública. (Junqueira, 2017, p. 46). 
 

Esse dispositivo é pensado, no bojo de estratégias de poder, como mecanismo 

regulatório e de manutenção das hierarquias sociais, sexuais e de dominação masculina, 

pautado, prioritária ou unicamente, em valores morais, religiosos, tradicionais, 

intransigentes e antiplurais (Junqueira, 2017). Desse modo, são pensadas medidas políticas 

que reforçam os valores morais hegemônicos, enquanto doutrinação intransigente que 

valoriza e afirma a heteronormatividade. Toda produção científica e acadêmica, que se 

expressa por meio de debates, problematizações, questionamentos e resultados de estudos 

é, neste momento, objetivada negativamente, descontextualizada e distorcida, e é traduzida 

para a sociedade como uma “perigosa, enganosa e ilegítima ‘teoria’/ ‘ideologia’ que, por 

meio de ‘manipulações linguísticas’, produziria a ‘colonização na natureza humana” (p. 

30). 

Ainda segundo Junqueira (2018), na mesma direção de estratégias de silenciamento 

dos estudos de gênero, desconsiderando a capacidade reflexiva e os direitos dos estudantes, 

são elaboradas táticas de cerceamento e punição dos professores que promovem tais 

debates, entendidos pelos acusadores como agentes de uma “doutrinação ideológica”. 

Além da validade desses estudos serem colocadas em xeque, as atividades em pesquisa, 

extensão, bolsas de financiamento de pesquisas e eventos sofrem duros ataques e chegam a 

                                                             
21 Junqueira (2017) chama a atenção para o grande campo dos Estudos de Gênero e afins, constituído por 

teorias (no plural), contemplando diferentes disciplinas, inúmeras matrizes teóricas e políticas, “nas quais 

figura gênero como um conceito (e não uma teoria ou uma ideologia) com múltiplas acepções e implicações 

críticas” (p. 45). 
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ser cancelados. Essa tentativa de silenciamento exemplifica o que consideramos como 

atuação do fenômeno do preconceito, na medida em que se pensa nos sistemas de 

dominação e hegemonia da heteronormatividade como produtores de hierarquias sociais e 

sexuais, que em situações mais radicais se materializam em “rotinas de intimidações, 

violências por meio de assédios e ameaças à integridade física de pesquisadores” 

(Junqueira, 2018, p. 196).  

Como apontam Prado et al. (2009), o preconceito e a materialização da violência 

por meio da homofobia não são considerados como práticas excepcionalmente individuais, 

muito pelo contrário, esses tipos de violência deveriam ser pensados a partir de uma lógica 

de consentimento de práticas sociais, culturais, políticas e econômicas. Louro (2000) já nos 

falava sobre uma educação que consente com a homofobia e que, para além disso, é 

ensinada nas instituições educacionais. Junqueira (2009) confirma isso ao afirmar que 

“tratamentos preconceituosos, medidas discriminatórias, ofensas, constrangimentos, 

ameaças e agressões físicas ou verbais têm sido uma constante na vida escolar e 

profissional de jovens e adultos [não heterossexuais]” (p. 169).  

Por meio da “pedagogia do insulto” – constituída pelo mascaramento de nossa 

linguagem cotidiana, evocação de piadas e brincadeiras de cunho vexatório, apelidos e 

desqualificações – o espaço educacional se consolida como opressivo, com a participação 

direta ou omissão dos sistemas de ensino, agregadas à imparcialidade e neutralidade de 

comunidades, famílias, sociedades e instituições do Estado (Junqueira, 2009).  

Embora alguns dos autores citados reflitam sobre a violência homofóbica na 

educação básica, podemos considerar a manutenção dos mesmos sistemas de produção de 

desigualdades na educação superior, muitas vezes até de forma mais explícita e violenta. 

Assim, é no espaço da Universidade que o presente projeto de pesquisa propõe-se a pensar 

o preconceito em relação às experiências não heterossexuais. Portanto, considerando que a 

instituição universitária é desdobramento das políticas públicas que indicam que a 

educação esteja a serviço de todos, inclusive dos sujeitos historicamente marginalizados, e 

assim se apresenta como possibilidade de transformação da realidade social desigual e 

injusta, questionamos o caráter reprodutor de práticas sociais/sexuais que, por meio das 

relações de poder, produzem hierarquias e desigualdades e colocam as instituições de 

ensino superior no paradoxo que exclui ao mesmo tempo em que inclui.  
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6 OBJETIVOS      

6.1 Objetivo geral 

Compreender como o preconceito atua enquanto mecanismo de manutenção das 

relações de poder e hierarquização social no contexto da Universidade Pública, frente à 

realidade de homens gays universitários. 

 

6.2 Objetivos específicos 

 Identificar nas narrativas de homens gays universitários as produções discursivas e 

práticas sociais que evidenciam relações de poder, cujo efeito é a naturalização das 

violências contra homens gays universitários; 

 Enunciar, a partir das narrativas de homens gays universitários, como as relações de 

poder estão colocadas no contexto da Universidade, considerando as 

especificidades de diferentes áreas do conhecimento.  
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CAPÍTULO 7 

METODOLOGIA 

  

7.1 Desenho metodológico  

O presente estudo é qualitativo, apresentando-se, conforme Creswell (2010), como 

uma possibilidade para explorar e entender o significado que sujeitos ou grupos atribuem a 

um problema social ou humano. Estudos qualitativos “empregam diferentes concepções 

filosóficas, estratégias de investigação, métodos de coleta, análise e interpretação dos 

dados” (p. 206). 

Em consonância com Creswell (2010), a técnica de pesquisa qualitativa pode ser 

caracterizada como uma ferramenta com a qual o investigador faz uma enunciação de 

conhecimentos pautada principalmente em perspectivas reivindicatórias/participatórias e 

construtivistas ou em ambas, utilizando-se de estratégias de investigação, tais como “as 

narrativas, fenomenologias, etnografias, estudos baseados em teoria ou estudos de teoria 

embasada na realidade” (p. 35).  

As perspectivas reivindicatórias/participatórias surgiram durante as décadas de 

1980 e 1990, considerando que as suposições pós-positivistas “impunham leis e teorias 

estruturais que não incluíam pessoas ou grupos marginalizados, ou que não abordavam de 

forma adequada questões de justiça social” (Creswell, 2010, p. 27). Há também um 

posicionamento crítico desses pesquisadores em relação à postura construtivista, uma vez 

que entendiam que esta não fazia o suficiente em prol de uma agenda política 

comprometida com a transformação da realidade social de pessoas marginalizadas.  

Segundo a perspectiva reivindicatória/participatória, a pesquisa precisa estar ligada 

a e conter uma agenda de ação política que vise à transformação da realidade social, das 

instituições onde sujeitos trabalham ou vivem e também da vida do próprio pesquisador. 

Além disso, devem necessariamente entrar em pauta aspectos específicos de questões 

sociais, como por exemplo, “delegação de poder, desigualdade, opressão, dominação, 

supressão e alienação” (Creswell, 2010, p. 27). Nesta forma de produção de conhecimento, 

o pesquisador parte de um destes aspectos, procedendo colaborativamente com os sujeitos 

da pesquisa de forma a não produzir mais e novos tipos de marginalização em função dos 

resultados dos seus estudos (Creswell, 2010).  

Do conjunto de pesquisas reivindicatórias/participatórias descritas por Creswell 

(2010), propomo-nos a utilizar a pesquisa narrativa. Esta tem origem nas Ciências 
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Humanas, incluindo disciplinas como a Antropologia, Sociologia, Literatura, História e 

Psicologia, e diz respeito a um modo de investigação em que o pesquisador solicita a um 

ou mais sujeitos que contem histórias sobre suas vidas. Todas as informações coletadas são 

“remontadas e recriadas pelo pesquisador em uma cronologia narrativa” (p. 32).      

 

7.2 Local da pesquisa 

São João del-Rei está localizada no Campo das Vertentes, sudeste do estado de 

Minas Gerais. Em 2019, a estimativa populacional
22

 era de 90.082 (noventa mil, oitenta e 

duas) pessoas. É um município que apresenta destaque por sua história, arquitetura, cultura 

e arte. Ademais, evidencia grande influência religiosa, com predominância católica, o que 

implica em atravessamentos no que diz respeito às concepções, vivências e expressões da 

sexualidade, e de gênero. 

A Universidade estudada possui especificidades que devem ser consideradas no 

desenho metodológico. A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) foi instalada 

no dia 21 de abril de 1987 como Fundação de Ensino Superior (FUNREI), sendo 

transformada no ano de 2002 em Universidade. Atualmente, está presente em quatro 

municípios distribuindo seus cursos em seis unidades educacionais, sendo sua sede 

administrativa localizada no Campus Santo Antônio, na cidade que leva o nome da 

Universidade
23

. 

Em relação ao perfil institucional
24

 dos discentes da UFSJ, 60% de seus alunos são 

oriundos de municípios circunvizinhos. A partir da adesão da instituição, em 2007, ao 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), a UFSJ ampliou o número de vagas já oferecidas em cursos de graduação, além 

de aumentar o número de cursos disponíveis. Essa ampliação, agregada ao Sistema de 

Seleção Unificada (SISU), possibilita anualmente o ingresso de alunos de diversas regiões 

do país nos cursos da instituição, o que aumentou a diversidade social e cultural no que diz 

respeito ao perfil institucional dos discentes. 

Existem especificidades na sociabilidade de discentes que, atreladas aos fatores 

sociais e culturais do município, podem favorecer, ou não, as experiências da sexualidade e 

                                                             
22Dados veiculados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Recuperado em 29 de 

novembro de 2019, de: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-joao-del-rei/panorama 
23Informações recuperadas em 30 de novembro de 2019, de https://ufsj.edu.br/dplag/a_ufsj.php 
24Informações retiradas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI dos anos de 2014-2018 da 

Universidade Federal de São João del-Rei. Recuperado em 30 de novembro de 2019, de 

https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/dplag/PDI%20VERSAO%202014.pdf 
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expressões do gênero na Universidade. Prado e Machado (2008), ao abordarem a “saída do 

armário”, nos relatam sobre a criação necessária de sentimentos de pertença a 

determinados grupos sociais para a ressignificação de sentidos e significados anteriormente 

elaborados negativamente em relação à experiência da homossexualidade. De acordo com 

MacRae (1990), é nos grupos que as pressões sociais são distanciadas e novos significados 

são desenvolvidos. A Universidade, assim como as comunidades, escolas e igrejas, 

consolida-se a partir de espaços de sociabilização e, em muitos momentos, é estruturada e 

atravessada por ambientes de conservação de valores morais e/ou religiosos, 

complexificando a ressignificação dos valores negativos em relação à homossexualidade, 

além de colocar sujeitos homossexuais em situações de vulnerabilidade.  

Considerando as especificidades locais, culturais e sociais do município de São 

João del Rei, a pesquisa foi realizada nos três campi desta cidade: Dom Bosco, Santo 

Antônio e Tancredo Neves, que oferecem cursos localizados em diferentes áreas do 

conhecimento
25

. Além disso, há peculiaridades da UFSJ na disposição destas áreas do 

conhecimento em suas unidades educacionais, por isso, acreditamos haver diferenças 

significativas no modo como estudantes gays experimentam e expressam a sexualidade e 

identidade de gênero nos espaços da Universidade. Portanto, a decisão de desenvolver o 

presente estudo nas três grandes áreas justifica-se por acreditarmos que o debate não 

efetivo das questões de sexualidade e gênero nos currículos de formação em determinadas 

áreas pode favorecer e intensificar os mecanismos de invisibilização e silenciamento das 

experiências não heterossexuais nos diferentes espaços da Universidade.  

 

7.3 Amostra 

Trata-se de uma amostragem intencional, posto que o pesquisador selecionou os 

locais e os sujeitos a partir do entendimento de que podem “informar uma compreensão do 

problema de pesquisa e o fenômeno central do estudo” (Creswell, 2010, p. 131).  

Alves (1991) chama a atenção para a diferença no processo de composição da 

amostra em pesquisas qualitativas e em estudos tradicionais. De acordo com Fontes (2006), 

as ciências em geral e especificamente a Psicologia que se fundamentam em pressupostos 

positivistas depositam expectativas na possibilidade de encontrarem respostas universais e 

fidedignas acerca da natureza do ser humano. Além disso, acreditam ser mais possível 

alcançar tais respostas a partir da eliminação da subjetividade humana, em nome de uma 

                                                             
25 A explicitação de quais cursos integra cada polo educacional será retomado em nossas análises de campo.  
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objetividade científica, metodológica. Essa compreensão busca, por meio dos aportes 

teórico-metodológicos, alcançar verdades absolutas apoiadas em resultados generalizáveis.  

Segundo Alves (1991), ao contrário dos estudos tradicionais ou quantitativos, nos 

qualitativos geralmente não é possível indicar no projeto de pesquisa quantos sujeitos ao 

certo irão compor a amostra. Portanto, a constituição da amostra em menor número 

justifica-se pela proposta metodológica qualitativa de investigação, na qual o foco está na 

subjetividade de cada entrevistado, não se preocupando, conforme dito, com a produção de 

dados generalizáveis, como seria em pesquisas quantitativas. Dessa forma, “o 

conhecimento científico, a partir desse ponto de vista qualitativo, não se legitima pela 

quantidade de sujeitos a serem estudados, mas pela qualidade de sua expressão” (González 

Rey, 2002, p. 35). 

Os critérios de inclusão para a composição amostral estão assim definidos: 

autodeclarar-se homem gay, estar regularmente matriculado em curso de graduação da 

UFSJ, e ser maior de 18 anos. A proposta foi considerar, no mínimo, dois estudantes de 

cada uma das três unidades educacionais da UFSJ, no município de São João del-Rei: Dom 

Bosco, Santo Antônio e Tancredo Neves. Ressalva-se que realizar pesquisas narrativas com 

muitos informantes abre a possibilidade de lidar com alguns desafios. Kind e Cordeiro 

(2016) explicitaram tais desafios vivenciados na realização de um estudo de grande 

abrangência, posteriormente transformado no livro “Notícias de vida: narrativas sobre a 

morte com 25 mulheres trabalhadoras rurais e mulheres vivendo com HIV/AIDS”, no qual 

relatam a difícil tarefa de tecer conexões entre as narrativas, além do “zelo em pesquisar 

com (e não impor a visão da academia)” (p. 16), desafios esses que se apresentaram para a 

consolidação do presente estudo, em razão dos critérios de definição da amostra. 

Anteriormente à apresentação da definição do tamanho da amostra deste estudo, 

torna-se importante a definição conceitual de saturação. De acordo com Glaser e Strauss 

(1997), saturação “significa que nenhum dado a mais está sendo encontrado” (p. 61) 

(tradução nossa). Minayo (2017), a partir da definição feita por estes autores, utiliza o 

termo para se referir ao “momento do trabalho em campo em que a coleta de dados não 

traria mais esclarecimentos para o objeto estudado” (p. 5). Assim, por adotarmos a 

amostragem por saturação, o número mínimo e máximo de entrevistados variou em cada 

campus. Encerramos, portanto, a produção de dados com o número total de sete 

participantes, sendo dois alunos do campus Dom Bosco (CDB), um do curso de Psicologia 

e outro do curso de História, dois do campus Santo Antônio (CSA), ambos do curso de 

Engenharia Elétrica e três discentes do campus Tancredo Neves (CTAN), sendo cada um 
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deles dos cursos de Geografia, Administração e Teatro. No que tange a faixa etária dos 

participantes da pesquisa as idades variaram entre 19 e 24 anos. Estes participantes foram 

definidos a partir da técnica de Snowball, a seguir explicada, e levando em consideração os 

critérios de inclusão mencionados anteriormente.  

Os entrevistados foram contatados por meio da técnica de Snowball (Vinuto, 2014), 

que foi traduzida para o português como “bola de neve”. É uma ferramenta de caráter não 

probabilístico, que utiliza de cadeias ou redes de referência para sua constituição, ou seja, 

“não é possível determinar a probabilidade de seleção de cada participante da pesquisa” 

(Vinuto, 2014, p. 203). No entanto, é uma técnica muito útil para estudar e alcançar grupos 

difíceis de serem acessados, visto que a técnica se vale de redes de sociabilidade. 

Ao passo inicial o pesquisador investigou informações que o levaram aos sujeitos 

que poderiam participar do estudo. Nesse sentido, lançou-se mão de “documentos e/ou 

informantes-chave, nomeados como sementes, a fim de localizar algumas pessoas com o 

perfil necessário para a pesquisa, dentro da população geral” (Vinuto, 2014, p. 203). 

Encontrado o primeiro sujeito – o que foi possível a partir da própria rede de sociabilidade 

do pesquisador responsável pelo estudo –, houve uma abertura do campo a ser pesquisado, 

uma vez que foi solicitado ao primeiro sujeito a indicação de novos contatos com as 

características desejadas, a partir de sua própria rede de sociabilidade, e assim 

sucessivamente, até que se alcançou o número de indivíduos estipulado na proposta da 

pesquisa, levando em conta os critérios de saturação (Vinuto, 2014).  

 

7.4 Instrumentos 

Em estudos narrativos, de acordo com Creswell (2010), as entrevistas são uma 

forma eficaz para obtenção dos dados. Classificada como um método de pesquisa 

qualitativa, a entrevista narrativa é tida como uma modalidade de entrevista não 

estruturada e em profundidade para a qual o entrevistador deve ser preparado, com vistas a 

minimizar ao máximo sua influência (Jovchelovitch, & Bauer, 2003). Segundo os mesmos 

autores, “a entrevista narrativa tem em vista uma situação que encoraje e estimule um 

entrevistado (informante) a contar a história sobre algum acontecimento importante de sua 

vida e do contexto social” (p. 93), tendo como ideia básica a reconstrução de 

acontecimentos sociais, tão diretamente quanto possível. Apesar da complexidade que 

envolve uma definição da narrativa, Brockmeier e Harré (2003) assim a fazem: 

O nome para um conjunto de estruturas linguísticas e psicológicas transmitidas 

cultural e historicamente, delimitadas pelo nível do domínio de cada indivíduo e 
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pela combinação de técnicas sócio-comunicativas e habilidades linguísticas – e, de 

forma não menos importante, por características pessoais como curiosidade, paixão 

e, por vezes, obsessão. Ao comunicar algo sobre um evento da vida – uma situação 

complicada, uma intenção, um sonho, uma doença, um estado de angústia – a 

comunicação geralmente assume a forma da narrativa, ou seja, apresenta-se uma 

estória contada de acordo com certas convenções (p.526). 
 

Conforme relato de Brockmeier e Harré (2003), a emergência e interesse pela 

narrativa nas ciências humanas estão relacionados à descoberta, na década de 1980, de que 

as estórias (oral ou escrita) constituem “um parâmetro linguístico, psicológico, cultural e 

filosófico fundamental para nossa tentativa de explicar a natureza e as condições de nossa 

existência” (p. 526). De acordo com os autores, a narrativa possibilita a compreensão de 

textos e contextos mais abrangentes, diversificados e mais complexos de nossas 

experiências. Dessa maneira, as modalidades de investigação em padrões narrativos 

incluem estudos “sobre as formas pelas quais organizamos nossas memórias, intenções, 

estórias de vida e os ideais de nosso self, ou nossas ‘identidades pessoais’” (p. 526).  

 Jovchelovitch e Bauer (2003) relatam que, historicamente, parece existir uma 

necessidade da vida humana de contar histórias. Essa forma de comunicação é uma 

capacidade universal que possibilita aos sujeitos colocarem experiências em uma ordem 

cronológica, refletindo e criando explicações para isso, “jogando com a cadeia de 

acontecimentos que constroem a vida individual e social” (p. 91). 

 A narrativa ocupa um lugar promissor nas ciências humanas, incluída nos 

instrumentos de investigação em Psicologia, uma vez que assume o lugar de um modelo 

geral de inteligibilidade dos fenômenos psicossociais, permitindo o acesso ao modo como 

as pessoas tornam compreensível seu mundo social e a si mesmas (Brandão, & Germano, 

2009). Segundo Queiroz (2015), o uso de estratégias teórico-metodológicas que recorrem 

às experiências tem se tornado frequente em pesquisas no campo da ciência psicológica. 

Nesse sentido, a autora relata que há uma busca pelas evidências da experiência, 

considerando-se que esta poderia oferecer a “verdade sobre os acontecimentos” (p. 91).  

Afinal, segundo Scott (1999), “o que poderia ser mais verdadeiro do que o relato do 

próprio sujeito sobre o que ele ou ela vivenciou?” (Scott, 1999, p. 25). 

No entanto, sobre a busca pelas evidências da experiência, Scott (1999) considera 

que: 

[...] a evidência da experiência, seja concebida através de uma metáfora de 

visibilidade ou de qualquer outra maneira que considere o significado como 

transparente, reproduz, ao invés de contestar, sistemas ideológicos estabelecidos – 

aqueles que supõem que os fatos da história falam por si e, no caso das histórias de 
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gênero, aqueles que se baseiam em noções de uma oposição natural ou estabelecida 

entre práticas sexuais e convenções sociais, e entre homossexualidade e 

heterossexualidade. Histórias que documentam o mundo “escondido” da 

homossexualidade, por exemplo, mostram o impacto do silêncio e da repressão nas 

vidas das pessoas afetadas, e trazem à tona a história de sua supressão e exploração. 

(p. 4). 
 

No entanto, Gamson (2006) pondera que nem sempre estudos qualitativos com 

experiências homossexuais foram facilmente realizados. A homossexualidade, no início do 

século XX, era atravessada por uma severa estigmatização social, além de haver uma 

rigidez nos sistemas de punição para pessoas que se relacionavam afetiva e sexualmente 

com outras pessoas do mesmo sexo. A partir da metade do século XX, com a chegada dos 

movimentos que lutavam pelos direitos e pela liberação sexual de gays e lésbicas, houve 

um deslocamento nos paradigmas que habitavam esse campo. Embora, na 

contemporaneidade, ainda haja evidências de sistemas de estigmatização social, punição e 

sigilo, não mais encontramos obstáculos tão difíceis para realizar estudos sobre a vida de 

sujeitos não heterossexuais (Gamson, 2006).  

Neste estudo, a escolha da entrevista narrativa como técnica possível para produção 

dos dados justificou-se por se acreditar que o relato de homens gays universitários sobre 

suas trajetórias e experiências no contexto da Universidade poderia oferecer elementos 

capazes, através da produção discursiva, de posicioná-los historicamente enquanto sujeitos 

produtores de suas experiências (Scott, 1999; Queiroz, & Prado, 2018). Nas palavras de 

Scott (1999), “não são os indivíduos que têm experiência, mas os sujeitos é que são 

constituídos através da experiência” (p. 5). Portanto, em consonância com estas autoras, 

mais do que ter acesso às experiências de homens gays universitários, objetivou-se com 

este estudo entender como estes sujeitos foram/são constituídos por suas próprias 

experiências. 

Queiroz (2015) relata sobre a incontestabilidade das contribuições dos estudos 

feministas para a crítica feita à ciência positivista no que tange aos seus pressupostos de 

objetividade, neutralidade e suas implicações no campo político. A esse respeito, 

complementam Neves e Nogueira (2005): 

As abordagens positivistas da ciência, cujo legado se mantém visível nas práticas e 

metodologias de investigação científica atuais, ao encorajar a neutralidade e a 

isenção dos/as investigadores/as, face a todo o processo de pesquisa e de 

interpretação dos resultados dele provenientes, perpetuaram a visão do/a cientista 

alheado/a do seu objeto de conhecimento e de costas voltadas para a repercussão 

que a sua própria subjetividade causava no modo como lia e analisava os elementos 

observados. (p. 408). 
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 Para Neves e Nogueira (2005), as disciplinas nas abordagens críticas, dentre elas o 

feminismo, estão longe de serem produtos naturais, o que implica em considerar uma 

construção do conhecimento científico a partir de um conjunto resultante de práticas 

sociais, contextualizadas historicamente, próprias da sociedade que as construiu. A partir 

disso não há como conceber uma produção científica sem considerar a relação estabelecida 

entre investigador/investigado e seus ambientes, “uma vez que as referências sociais de 

todos se cruzam inevitavelmente no curso da investigação” (p. 410). Ademais, os modelos 

de investigação feminista demonstram o esforço em despertar nos pesquisadores a 

conscientização acerca do seu papel e envolvimento pessoal na investigação: 

uma espécie de auto-reflexão acerca de quem somos, de como as nossas identidades 

– como cidadãos/ãs ocidentais, como membros de determinados grupos étnicos ou 

religiosos, como seres genderizados, como feministas – interferem no nosso 

trabalho e de como, por outro lado, o nosso trabalho influencia todos estes aspectos 

do nosso self (Neves, & Nogueira, 2005, p. 410). 
 

Aspectos práticos também devem ser observados no trabalho com entrevistas, 

mediante o que Creswell (2010) descreve como definição do protocolo de entrevista. 

Dentre eles, o autor discorre sobre a preparação da entrevista pelo pesquisador, o que inclui 

o planejamento prévio de questões que irão orientar a sua condução. Para tal, foi elaborado 

previamente um pequeno roteiro de entrevista (Anexo B) que, de acordo com Minayo 

(2014), pode facilitar a abordagem, além de assegurar ao pesquisador que suas “hipóteses 

ou pressupostos serão cobertos na conversa” (p. 267). Desse modo, a pergunta disparadora 

da entrevista visou provocar que o sujeito contasse sobre sua experiência enquanto homem 

gay, ao longo da vida. Esta pergunta foi apresentada como uma estratégia de “quebra gelo” 

(Creswell, 2010, p. 216), constituindo importante passo para o estabelecimento de espaço 

de fala e escuta, além de ter possibilitado a consolidação do rapport como parte do 

processo da atividade de produção dos dados.  

Manzini (2004) complementa que este tipo de instrumento “está focalizado em um 

assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista” 

(s/p.). De acordo com o mesmo autor, este instrumento pode fazer emergir informações de 

forma mais livre, bem como não condicionar as respostas a uma padronização. Para além 

da pergunta proposta como “quebra gelo”, uma nova pergunta foi feita com vistas a 

direcionar a narrativa dos sujeitos para a experiência de ser gay na Universidade, de forma 
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que sua fala contribuísse para o desvelamento das violências perpetradas no contexto 

universitário. 

Para Creswell (2010), é de grande importância que o pesquisador adentre no campo 

devidamente preparado. É pertinente que ele memorize as questões disparadoras 

elaboradas a priori de forma que, na condução da entrevista, se minimize a perda do 

contato visual com o participante. Além disso, nesta pesquisa, utilizou-se o diário de 

campo, que serviu para anotar informações que compuseram as análises posteriores, 

considerando que o participante poderia fornecer dados importantes e pertinentes antes e 

após o encerramento da entrevista. 

Uma segunda etapa foi a composição de um grupo focal com os participantes do 

estudo. Após as entrevistas narrativas, todos os sujeitos foram convidados a participar de 

um grupo em que fariam uma discussão referente a pontos que foram abordados nas 

entrevistas. De acordo com Minayo (2014), o grupo focal é caracterizado pela composição 

de pequenos grupos homogêneos. Estes grupos podem ser constituídos no formato de uma 

entrevista grupal ou em forma de roda de conversa. Uma característica importante desta 

ferramenta metodológica consiste na capacidade humana de formar opiniões a partir da 

interação com outros indivíduos.  

Na produção de dados, o uso do grupo focal pode ter a mesma importância, por 

exemplo, do questionário e/ou entrevista. Porém, aqui, o grupo focal foi utilizado com uma 

ferramenta complementar à entrevista narrativa. Minayo (2014) nos chama atenção para a 

importância de reforçar o papel complementar assumido pelo grupo focal. Nas palavras da 

autora, “junto com o uso das histórias de vida, das entrevistas abertas ou semi-estruturadas 

e da observação participante, o pesquisador constrói uma série de possibilidades de 

informações que lhe permitem triangular olhares e obter mais informações sobre a 

realidade” (p. 271).  

Para Minayo (2014), esse tipo de grupo deve ser constituído por seis a dez 

participantes, amplitude esta respeitada neste estudo, visto que, como informado, foram 

sete participantes. Atendendo às recomendações feitas pela autora para a construção do 

grupo, foi utilizada uma sala de reuniões, tranquila e bem arejada, propiciando aos 

participantes relaxamento, contribuindo-se, assim, para a criação de um espaço em que se 

sentissem confortáveis para trazerem suas reflexões.  

Em relação à ferramenta de registro, assim como é recomendado por Minayo 

(2014), foi utilizado o gravador de voz. Todos os participantes concordaram em participar 

nessa condição, estando conscientes de todos os aspectos referentes às considerações éticas 
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de confidencialidade e privacidade das informações, que foram explicitados nos Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) elaborados para as entrevistas individuais e 

para o grupo focal, que serão explicados no tópico 7.7. Outro aspecto considerado foi o 

tempo de duração do encontro do grupo focal. Seguindo orientações da mesma autora, em 

termos operacionais, os grupos não devem ultrapassar uma hora e meia de duração. Nesse 

sentido, o grupo focal deste estudo foi realizado com a duração de 69 (sessenta e nove) 

minutos, atendendo as recomendações da autora, como forma de garantir a eficácia do 

grupo em questão. 

 

7.5 Procedimentos de produção dos dados  

  Os procedimentos de uma pesquisa dizem respeito às atividades inter-relacionadas 

que visam ao agrupamento de informações para responder ao problema de pesquisa 

(Creswell, 2010). Nesse sentido, segundo o autor, é de extrema importância localizar os 

sujeitos que irão permitir o acesso às informações, além de estabelecer o rapport para 

que, no processo de produção dos dados, eles se sintam confortáveis o suficiente para 

fornecerem informações que expressem suas vivências. Propiciar espaços de escuta a 

homens gays universitários em relação à violência homofóbica praticada dentro das 

instituições e publicizar temas pertinentes às experiências homossexuais significou 

produzir sistemas subversivos ao silenciamento no qual historicamente foram e ainda 

permanecem inscritos (Queiroz, & Prado, 2018).  

As concepções filosóficas reivindicatórias e participatórias se direcionam para as 

demandas de sujeitos e/ou grupos que são marginalizados e ocupam lugares de privação de 

direitos. Ou seja, há uma coerência entre perspectivas teóricas que tomam como categorias, 

por exemplo, gênero, raça, classe e sexualidade, e as “suposições filosóficas que constroem 

um quadro das questões que estão sendo examinadas, as pessoas a serem estudadas e as 

mudanças necessárias” (Creswell, 2010, p. 33) para a transformação da realidade social.  

Em consonância com o estudo relatado por Prado et al., (2009) em O litígio sobre o 

impensável: escola, gestão dos corpos e homofobia institucional, que teve como lócus uma 

universidade pública e investigou o preconceito e a violência homofóbica por meio de 

depoimentos de estudantes; e em conformidade com a metodologia utilizada por Queiroz e 

Prado (2018) em estudos narrativos com mulheres usuárias de drogas, fez-se necessário ir 

ao encontro das narrativas de homens gays universitários, de modo que os sujeitos 
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pudessem falar sobre suas experiências cotidianas nas unidades educacionais, para 

investigar as implicações do preconceito contra a sexualidade neste contexto. 

As narrativas de estudantes universitários sobre suas experiências de 

subalternização são importantes, uma vez que, segundo Spivak (1987), tornam visíveis o 

incômodo lugar e a cumplicidade de intelectuais que “julgam poder falar pelo outro, e por 

meio dele, construir um discurso de resistência” (p. 12). De acordo com a mesma autora, 

colocar-se neste lugar e não propiciar espaços de fala e de escuta é manter o subalterno 

silenciado a partir da reprodução das mesmas estruturas de poder e opressão que se critica. 

Assim, numa tentativa de ir além dos discursos de especialistas e pesquisadores tidos como 

produtores de saberes legítimos, inclinamo-nos a escutar os próprios homens gays 

universitários como porta-vozes de suas experiências, atentando-se para o seu lugar 

ocupado de subalternidade frente à hegemonia instituída (Spivak, 1987; Queiroz, & Prado, 

2018).  

Portanto, partindo do pressuposto de que a permanência de estudantes gays na 

Universidade, sua motivação e desempenho acadêmico, entre outros aspectos atinentes a 

este contexto, são atravessados por questões de gênero (e sexualidade e que tais 

especificidades só podem ser compreendidas tomando gênero enquanto categoria 

analítica), propusemo-nos investigar as implicações do preconceito contra sexualidades 

não heterossexuais, no âmbito da instituição, na vida de homens gays universitários, além 

de “trazer ideias discursivas ou teóricas capazes de romper com as práticas pedagógicas e 

sociais inviabilizadoras e silenciadoras das experiências que esses sujeitos vivenciam” 

(Melino, & Rafaela, 2014, p. 44). 

 

7.6 Procedimentos para análise dos dados: reflexões sobre a Análise do Discurso em 

pesquisas críticas 

O debate acerca da análise e interpretação dos dados consiste no estabelecimento de 

alguns componentes que irão constituí-las. De acordo com Creswell (2010), tal análise 

envolve a extração de sentido, preparação para a condução de diferentes tipos de análise, 

profundidade na compreensão e interpretação dos dados. Em pesquisas qualitativas, a 

análise de dados é elaborada em concomitância com a coleta, reflexão, interpretação dos 

dados e elaboração de relatórios. Antes de iniciar a discussão sobre análise e interpretação 

de dados, precisamos situar a partir de que perspectivas serão feitas tais análises. Neste 
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estudo, optou-se por adotar os pressupostos da Análise Crítica do Discurso, sobretudo, a 

partir de Foucault. 

De acordo com Minayo (2014), o conceito de Análise do Discurso é relativamente 

novo no campo de interseção entre ciências sociais e linguísticas. Seu principal expoente é 

Michel Pêcheux, que fundou no ano de 1960 a Escola Francesa de Análise do Discurso, 

criando uma nova forma de análise. Sua proposta epistemológica perpassa pelo trabalho 

com a linguagem, seja ela do senso comum, discurso político e/ou erudita. Segundo 

Caregnato e Mutti (2006), a análise de discurso não trabalha com o conteúdo do texto e, 

sim, com o sentido que não é traduzido, mas produzido. Seu corpus, segundo as autoras, é 

constituído pelas seguintes formulações: 

ideologia + história + linguagem. A ideologia é entendida como o posicionamento 

do sujeito quando se filia a um discurso, sendo o processo de constituição do 

imaginário que está no inconsciente, ou seja, o sistema de ideias que constitui a 

representação; a história representa o contexto sócio histórico e a linguagem é a 

materialidade do texto gerando “pistas” do sentido que o sujeito pretende dar 

(Caregnato, & Mutti, 2006, p. 680). 
 

Para essa proposta metodológica de análise de dados, propusemo-nos a pensar 

aspetos preponderantes sobre análise do discurso em Foucault, articulando tal proposta 

com a reflexão em relação às pesquisas feministas e suas contribuições à ética e às 

metodologias em pesquisas críticas. Dessa forma, nesta seção se torna relevante considerar 

e discutir as questões em torno das relações de poder no discurso e na pesquisa, a 

interseccionalidade e o próprio posicionamento do pesquisador em relação a esse processo 

(Mountian, 2014).  

As discussões sobre as epistemologias feministas auxiliaram na promoção e 

ampliação de perspectivas consideradas tradicionalmente neutras e universais, 

demonstrando também os desafios do campo. Notoriamente, em diversos momentos da 

história, uma gama de perspectivas epistemológicas com diferentes tipos e enfoques de 

análise, nem sempre consensuais, foram produzidas. Sem a pretensão de abordar os 

principais debates acadêmicos feministas, iremos limitar nossas reflexões a aspectos 

específicos dessas problematizações, evidenciando elementos importantes em termos de 

contribuições para a pesquisa e análise crítica (Mountian, 2014). 

Cabe aqui ressaltar o lugar historicamente ocupado por mulheres em nossa 

sociedade. A história retrata a ocupação e atribuição do espaço privado às mulheres, pelos 

homens, sendo elas colocadas no lugar de cuidadoras, donas de casa, mães, esposas, a 

partir de uma lógica intencionalmente sexista. As mulheres que conseguem alcançar os 
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espaços públicos, ainda assim, a partir da mesma lógica, ocupam lugares hierarquizados 

que as colocam em condições de subalternização e inferiorização social. Essa realidade 

vem sendo demonstrada e problematizada em diversos estudos (Silva, & Ribeiro, 2011; 

Silva, & Ribeiro, 2014; Lino, & Mayorga, 2016; Bolzani, 2017; Cadeço, & Dias, 2018). O 

que fica evidente é que, mesmo com um aumento expressivo do número de mulheres em 

instituições de pesquisa e Universidades, em contraposição a este fato muitas outras não 

conseguem avançar nas carreiras em comparação aos homens. Além disso, estas mulheres 

ocupam áreas específicas do conhecimento, tais como: “Psicologia, Linguística, Nutrição, 

Serviço Social, Fonoaudiologia, Economia Doméstica e Enfermagem” (Silva, & Ribeiro, 

2014, p. 450). 

De acordo com Mountian (2014), assim como no que se refere às mulheres, 

precisamos refletir sobre a inclusão de outros grupos historicamente excluídos em 

pesquisas. Nas palavras da autora:  

Torna-se fundamental a inclusão das mulheres na história e na pesquisa acadêmica. 

Essa inclusão é vista de duas formas: primeiro, do entendimento da mulher como 

sujeito ativo, não apenas objeto de estudo, mas também como produtora de 

conhecimento; e segundo, entendendo a posição tradicional da “mulher” em 

pesquisa, vemos o desenvolvimento de estudos e epistemologias que trazem à tona 

a importância da inclusão de grupos tradicionalmente excluídos (ou incluídos de 

maneiras específicas) em pesquisa, como visto nas categorias sociais de raça, 

classe, idade, sexualidade, deficiência e outros (Mountian, 2014, p. 167).  
 

 Nesse sentido, esses grupos, inclusive não heterossexuais, também têm assumido 

protagonismo nestas disciplinas. Estamos fazendo pesquisas a partir da/com nossas 

próprias experiências, sendo sujeitos ativos na produção do conhecimento científico. Dessa 

forma, antes de aprofundamos no debate sobre as implicações da Análise Crítica do 

Discurso nesta produção, iremos trazer algumas reflexões sobre aspectos específicos das 

perspectivas feministas, sobretudo em relação aos princípios de situacionalidade, 

reflexividade e interseccionalidade para as análises críticas (Mountian, 2014). 

 

7.6.1 Situacionalidade: refletindo sobre neutralidade e objetividade em pesquisas 

críticas 

 Alguns desafios são colocados pelas pesquisas feministas no que diz respeito à 

produção de um conhecimento científico tradicional, em que a compreensão de 

neutralidade científica é posta em questão. Dessa forma, um argumento preponderante é a 

perspectiva de que toda produção de conhecimento parte de uma base epistemológica, de 
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um modo específico de enxergar e interpretar o mundo, sendo essa epistemologia 

fundamentada em seus próprios pressupostos, ou seja, situada (Mountian, 2014).  

 No que tange às questões da concepção de situacionalidade é relevante apontar dois 

aspectos importantes: o primeiro diz respeito à linguagem/o discurso enquanto 

constituintes da subjetividade, portanto, à importância de considerar a análise 

hermenêutica. Dessa forma, o discurso não é neutro. Diferentemente disso, está inserido e 

sendo atravessado por uma série de significantes que, de acordo com suas determinações 

históricas constitui-se em valores e significados específicos. O segundo se refere ao resgate 

da compreensão do político, problematizada e ampliada pelo movimento feminista, para a 

compreensão da situacionalidade das pesquisas e das relações de poder (Mountian, 2014).   

 Para Mountian (2014), a partir da década de 1970 há uma ampliação na noção de 

política a partir da expressão “pessoal é político”. A nova interpretação da noção de 

política não se restringe às formas de participação política no âmbito governamental, mas 

envolve a política do cotidiano. Dessa forma, “o político” diz respeito às relações sociais e 

“a política” à dimensão do político governamental. Nas palavras de Mouffe (1998), o 

político (political): 

 

É o antagonismo potencial inerente nas relações sociais, e esse antagonismo que 

pode manifestar-se em muitas formas diversas. A política (politics) se refere ao 

conjunto de discursos, instituições e práticas o qual o objetivo é estabelecer uma 

ordem, organizar a coexistência humana num contexto que é sempre conflitivo por 

causa da presença do political. Politics concerne à formação de um “nós” oposto a 

um “eles”. Objetiva a criação de unidade num contexto que é sempre de conflito e 

diversidade. (Mouffe, 1998, p.16 apud Mountian, 2014, p. 168).  
  

De acordo com Prado et al. (2009), citando Rancière, a política pode ser 

compreendida a partir de duas esferas: a polícia e a política. Na primeira, segundo os 

autores, temos um aglomerado de práticas sociais e/ou institucionais que funcionam como 

ferramentas reguladoras de conflitos e diferenças, estabelecendo um conjunto discursivo, 

ações sociais e culturais capazes de estabelecer a regulação dos conflitos, os quais em 

muitos casos não são/estão nomeados, não obtiveram a racionalidade e equilíbrio do 

discurso. Assim, segundo os autores, a polícia acaba por assumir um papel de instância que 

gesta lugares e classificações sociais. Em relação à esfera política, não se trata apenas 

disso, mas também da constituição da política pela própria política, isto é, pelo contexto 

conflitante não regulado, “mas que concorre muitas vezes, de forma hostil, para interpelar 
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as bases da polícia. Assim é que a esfera da política pode ser definida como sendo o espaço 

que cria e limita o social” (p. 218). 

A partir disso, refletindo sobre a escola ou instituições educacionais de forma geral, 

Prado, et al. (2009) relatam: 

 

Se a escola é, ou pode ser entendida como, uma instituição da esfera da política, 

então ela terá de lidar com a regulação e a norma. Mas não só, terá também de se 

ater ao conflito que ainda não se institui como fala, mas pode ser encontrado no 

silêncio, na violência ou nos antagonismos contemporâneos (Mouffe, 2005). Ou 

seja, sendo um braço da esfera da política, a escola é, por excelência, o espaço não 

da regulação, mas, ao mesmo tempo, da afirmação e da interpelação da regulação, 

da sua crise e da sua crítica. Ela é parte do mundo comum instituído pela própria 

divisão. Por isso, a escola precisa ser contraditória, laboratório de experiências da 

inovação do cotidiano, espaço que disponibiliza instrumentos, criados através dos 

conflitos e da regulação, capazes de nomear as experiências de sociabilidade, sem 

necessariamente impor hierarquias valorativas para cada uma delas. Dessa forma, 

se a escola é uma instituição da política, ela não é uma instituição da moral. (Prado, 

et al., 2009, p. 218).  
 

A esse respeito, Prado et al. (2009) ressaltam que não é possível “ver os 

mecanismos de construção social e histórica das hierarquias e a esfera moral” (p. 218). 

Esse ponto é explicitado pelos autores, tomando como exemplo, as questões em torno das 

sexualidades: heterossexuais e não heterossexuais, na contemporaneidade. Para os autores, 

na esfera do preconceito social fica evidente que:  

 

a atribuição social negativa, como uma forma de simplificação de algumas 

experiências sexuais, sustenta-se em meio a outras formas de desigualdade social e 

política. Pode-se dizer que os mecanismos de subalternização, nesse caso, foram 

delineados a partir da moralização da sexualidade, despolitizando e relegando para 

o espaço privado e individual relações de opressão instaladas na hierarquia social, 

liberando, dessa forma, a escola republicana de sua tarefa principal: o alargamento 

do campo do político. (Prado et al., 2009, p. 218). 
 

Para Prado et al. (2009), há evidencias da fragilidade das facetas democráticas do 

Estado na contemporaneidade através da migração de eventos políticos para o registro da 

moral que, de forma mascarada, nega os direitos de liberdade e igualdade colocados pela 

própria Modernidade. Tal fragilidade faz com que o contexto da política seja habitado por 

um vocabulário moral problemático, “uma vez que não pode ser interpelado pela 

argumentação pública instalada pela emergência de novos sujeitos políticos, ou seja, 

aqueles/as que revelam as bases do dissenso, muitas vezes tomados/as pelo silêncio ou pelo 

barulho excessivo” (p. 218).  
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 Mountian (2014), citando uma palestra realizada por Silvia Federic intitulada 

“Gender and democracy in the neoliberal agenda: feminist politics, past and present
26

”, 

no ano de 2013, explica como, a partir do contexto histórico dos movimentos e pautas 

feministas, o conceito de política foi ressignificado. Nesse sentido, há uma recusa por parte 

desses movimentos em equiparar e restringir o político às instâncias governamentais e 

jurídicas. Segundo a autora, houve uma ampliação para um contexto maior, “do pessoal, 

das relações familiares, na casa, nas relações sexuais, nas relações entre homens e 

mulheres” (p. 168).  

 Esse alargamento na compreensão de política é perceptível também em relação aos 

movimentos não heterossexuais. De acordo com Prado et al. (2009), este processo é 

perceptível pelo grande esforço de pesquisadores, desde sua emergência, no fim da década 

de 1970, da viabilizar a inclusão dos debates sobre a não heterossexualidade no campo da 

política, ou seja, publicizar/tornar visível, “nos registros da política e da argumentação 

pública, os conflitos que derivam do político” (p. 219). Assim, para os autores, promover a 

inserção dos elementos que constituem o preconceito contra as sexualidades, na esfera 

política, significa produzir uma transformação da própria política, mas também, um 

trabalho diário e continuado de conscientização do próprio grupo social envolvido. 

Logo, transformar desejos e formas de amar em questões da esfera pública produz 

uma dinâmica de mudança na organização dos grupos sociais que pode ser das mais 

relevantes para a democratização das formas de poder de uma sociedade e dos 

indivíduos em seu cotidiano. Ou seja, reside aí a emergência do litígio, apontada 

por Rancière anteriormente. Como nos lembra o autor, democracia significou 

inicialmente um insulto, um nome inventado para designar que governam aqueles 

que não têm título para governar! Portanto, a desordem das classificações. (Prado et 

al., 2009, p. 219). 
 

Para Mountian (2014), ao explicitar o papel importante da linguagem e do 

alargamento das noções de política, foi possível explicitar os desafios apontados por 

autores feministas críticos no que diz respeito à ciência, tornando-se imprescindível a 

desconstrução da posição da “mulher” no campo científico e, consequentemente, a da 

relação entre a pesquisa e o pesquisador. Para a autora, são observados dois pontos 

importantes neste debate: “o questionamento sobre a própria noção de verdade e de 

objetividade na ciência que, como vários autores apontam, são situados” (p. 169). 

A situacionalidade diz respeito a uma perspectiva que busca problematizar a 

produção do conhecimento em relação aos aspectos de neutralidade. Ao optarmos pela 

compreensão da ciência enquanto neutra, estamos correndo o risco de (re)produzir 

                                                             
26 Conteúdo disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=enpTFJsswWM> 
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diferentes formas de relações de poder (Mountian, 2014). Assim, de acordo com Tonelli et 

al. (2013), o rigor nos modelos científicos que assumem a posição de neutralidade, bem 

como as fundamentações epistemológicas que as legitimam, corroboram para a produção 

de um conhecimento e sustentação de práticas científicas alienantes e descompromissadas 

com as questões sociais, políticas e econômicas subjacentes aos fenômenos observados.  

Dessa forma, diferentemente da perspectiva tradicional de universalidade e 

neutralidade na produção do conhecimento, é necessário compreender e situar essa 

produção, entendendo-a como um discurso e, consequentemente, compreender o poder 

presente no discurso (Mountian, 2014). A esse respeito, Tonelli et al. relatam:  

 

Teorias feministas apontam a importância de estudos que enfatizem a política, as 

traduções transculturais, o subjugado e parcialmente compreendido. Haraway 

(2014) propõe que o projeto feminista contemple a objetividade corporificada: 

“objetividade feminista significa, simplesmente, saberes localizados” (1998, p. 18). 

A promessa da objetividade não seria a busca por uma posição de identidade com o 

objetivo científico, e isso se aplica às categorias subjugadas (ou privilégios) como 

no caso dos estudos de gênero, raça, classe, território, geração. O conhecimento 

localizado pressupõe o reconhecimento da posição (parcial) de poder/saber, porém 

não se trata de um relativismo, “não é qualquer perspectiva parcial que serve; 

devemos ser hostis aos relativismos e holismos fáceis, feitos de adição e subsunção 

das partes”, adverte Haraway (1998, p. 34). (Tonelli et al., 2013, p. 176)
27

.  
 

Depreende-se, portanto, que se toda pesquisa é localizada, é fundamental que a 

produção de investigações explicite suas correntes teóricas, situando-a e localizando-a 

sócio historicamente (Mountian, 2014). Também de acordo com Mountian (2017), é nesse 

sentido que a Psicologia deve colocar em questão as relações de poder, dada a não presença 

da neutralidade na produção do conhecimento. Assim, a apropriação histórica sobre o 

conhecimento assume papel preponderante na luta contra a (re)produção de perspectivas 

pré-estabelecidas que produziram uma série de processos de silenciamento, invisibilização, 

subalternização e inferiorização social de pessoas e/ou grupos em posições de desigualdade 

social, não sendo adequadamente representadas e contextualizadas nos processos de 

investigação (Mountian, 2017). 

 É nesse sentido, que estudos feministas, pós-coloniais e decoloniais, marxistas, 

foucaultianos, psicanalíticos e pesquisas participatórias/reivindicatórias (Creswell, 2010), 

têm considerado tais grupos, colocando como categorias analíticas as relações de poder 

(Mountian, 2017).  Levando em conta a posicionalidade em pesquisas como conceito 

importante para o trabalho com teorias feministas e/ou críticas, é relevante ressaltar o 

                                                             
27 Tradução de Mountian (2014). 
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manejo da pesquisa, a partir das referências pessoais, políticas e do lugar de fala ocupado 

pelo pesquisador. Dessa forma, embora reconheçamos que, em função da histórica 

desigualdade de gênero, gays ficaram em uma posição privilegiada nos debates, nas 

políticas públicas, ocupação de cargos em relação às lésbicas, ainda assim optamos pelo 

objeto deste estudo, homens autodeclarados gays, a partir da própria inscrição do 

pesquisador, enquanto homem gay, privilegiando, assim, um debate posicionado. 

 

7.6.2 Reflexividade: o papel do pesquisador com o/os sujeito/os da pesquisa 

Outro conceito importante para as perspectivas de produção de conhecimentos 

críticos é o da reflexividade. Nogueira (2001) define-a como “avaliação crítica e pública 

dos processos e dos recursos interpretativos” (p. 50). Como já discutido anteriormente, 

posicionar as investigações na sua epistemologia, metodologia e método, viabiliza a 

compreensão de seus pressupostos e como estes conduziram a determinados resultados. 

Esse fato é de extrema importância, uma vez que, como já discutido, não há neutralidade 

em pesquisas, pois todas partem de uma determinada visão para interpretar os fenômenos e 

o mundo que os cerca a partir de seu contexto social e histórico. Além das questões 

relativas à contextualização epistemológica, é necessário que haja um movimento do 

pesquisador, no sentido de colocar no cerce de suas reflexões, as relações de poder 

presentes no contexto da investigação, ou seja, torna-se relevante o papel assumido pela 

reflexividade do sujeito que conduz a investigação, assim como uma vigilância 

interpretativa nas relações estabelecidas entre pesquisador e sujeitos da pesquisa 

(Mountian, 2014). 

O conceito de reflexividade possibilita reconhecer a posição ambivalente do 

pesquisador. De acordo com Mountian (2014), citando Alvesson e Skoldberg (2000), a 

“reflexão significa interpretar sua própria interpretação, olhar para suas próprias 

perspectivas a partir de outras perspectivas, e voltar um olhar autocrítico na sua própria 

autoridade como intérprete e autor” (apud Mountian, 2014, p. 172). Isso significa dizer, 

segundo a mesma autora, que a reflexividade permite maior transparência do/no processo 

analítico da investigação.  

Por esse fato, todas as propostas de pesquisa devem elucidar as considerações sobre 

os comprometimentos éticos assumidos pelo pesquisador em relação à realização de 

pesquisas com seres humanos, explicitando suas intenções, objetivos, dando ciência da 

confidencialidade e privacidade das informações, além de uma prévia autorização do 
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sujeito da pesquisa, permitindo o acesso às suas próprias experiências (Mountian, 2014). 

Isso também significa considerar que a presença do próprio pesquisador, incluindo as 

distinções no que diz respeito às categorias de gênero, raça, classe, idade, pressupõe 

relações de poder. 

 No que diz respeito às relações de poder estabelecidas entre pesquisador e sujeito 

da pesquisa, Mountian (2014) evidencia dois aspectos imprescindíveis: “a impossibilidade 

de neutralidade da pesquisa e do pesquisador, que localizada, acaba por (re)produzir 

relações de poder, mesmo sem a intenção do pesquisador” (p. 172). É, dessa forma, a partir 

das indagações a respeito dos ideais de neutralidade e objetividade e do reconhecimento da 

importância da posicionalidade e do envolvimento do pesquisador como meio de acesso às 

experiências, que acreditamos na possibilidade de criação de condições para o 

desenvolvimento de estudos mais eficazes no campo da diversidade sexual. Assim, 

optamos por uma escolha metodológica que considere a escuta de homens gays 

universitários, assumindo uma posição coerente com os pressupostos epistemológicos que 

valorizam a reflexividade no acesso ao político. Reflexividade, portanto, compreendida 

como um conceito que permite interrogar e colocar em questão as relações de poder em 

jogo no campo científico e acadêmico, com vistas a uma compreensão e produção de 

deslocamento de poderes constituídos (Queiroz, 2015). Essa escolha também inscreve o 

presente estudo no bojo das pesquisas em perspectivas críticas à maneira como são 

constituídas hierarquicamente na produção do conhecimento científico.  

Nesse sentido, em coerência com as propostas críticas, anteriormente discutidas, 

ressaltamos a importância de se incluir grupos historicamente marginalizados em 

pesquisas, discutindo inclusive, sobre como essa inclusão tem sido realizada. Além disso, 

torna-se importante levantar as “impossibilidades e dilemas da representação e inclusão 

desses grupos” (Mountian, 2014, p. 173).  Para tanto, é pertinente que seja feito o debate 

sobre interseccionalidade e interseccionalidade de gênero, raça e classe, assumindo- a 

enquanto ponto nodal em qualquer trabalho realizado sobre inclusão e empoderamento 

desses sujeitos e grupos (Mountian, 2014).  

 

7.6.3 Interseccionalidade de gênero, raça, classe e sexualidade 

A interseccionalidade inicia um processo de descoberta, nos alertando para o fato 

de que o mundo a nossa volta é sempre mais complicado e contraditório do que nós 

poderíamos antecipar. [...] Ela não provê orientações estanques e fixas para fazer a 

investigação feminista [...]. Ao invés disso, ela estimula nossa criatividade para 

olhar para novas e frequentemente não-ortodoxas formas de fazer análises 
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feministas. A interseccionalidade não produz uma camisa-de-força normativa para 

monitorar a investigação [...] na busca de uma “linha correta”. Ao invés disso, 

encoraja a cada acadêmica feminista a se envolver criticamente com suas próprias 

hipóteses seguindo os interesses de uma investigação feminista reflexiva, crítica e 

responsável. (Davis, 2008, p. 79)
28

. 
 

O conceito de interseccionalidade vem sendo utilizado há algumas décadas para se 

referir à intercessão de categorias sociais (Mountian, 2014). De acordo com Hirata (2014), 

esta terminologia foi utilizada pela primeira vez para refletir sobre as designações de 

interdependência das relações de poder de sexo, raça e classe, a partir de uma ampla 

literatura inglesa e mais recentemente francesa.  

Essa problemática foi desenvolvida em países anglo-saxônicos a partir das 

reflexões e trabalhos do Black Feminism, ao final da década de 1970, inserida num campo 

interdisciplinar, demonstrando especificidades das questões e lugares ocupados pelas 

mulheres negras, reconhecendo e explicitando, assim, a necessidade de serem incorporadas 

nos debates, contribuindo para a estruturação de suas próprias experiências (Hirata, 2014). 

Como relata Mountian (2014), as reflexões trazidas pelas feministas pós-coloniais 

explicitam as diferenças entre gênero e colonialismo, assim como a emergência de 

diferentes feminismos, cada qual com especificidades de suas localizações geográficas. 

A interseccionalidade tem sido uma importante ferramenta para produzir uma 

compreensão da dinâmica das opressões na contemporaneidade. Como aponta Mayorga 

(2014), ao se destacar a relevância em interseccionar distintas categorias sociais, como 

raça, classe, gênero e sexualidade, estamos querendo evidenciar que, em condições 

metodológicas, inúmeras modalidades de relações nem sempre são as mesmas. Assim, é 

necessário evidenciar qual tipo de relação está sendo colocada em análise, uma vez que 

essa aproximação da metodologia pode ser efetivada em diversos níveis. Nas palavras da 

autora, em um primeiro nível “podemos estar interessados, por exemplo, em saber de que 

maneira se expressa cada uma dessas categorias em um determinado problema, ou, em um 

segundo nível, podemos focar as relações entre as categorias e o modo como se relacionam 

umas com as outras” (Mayorga, 2014, p. 229). 

 Nesse sentido, não se trata apenas de explicitar uma possível leitura de gênero, raça, 

classe e sexualidade, mas é imprescindível evidenciar uma delimitação de marco analítico 

que questione as possibilidades de relação, não propondo, a priori, o tipo de relação 

anteriormente ao estudo do problema, ou fazer suposições de uma relação necessária 

(Mayorga, 2014). Segundo a autora, além disso, há várias possibilidades de tornar a relação 

                                                             
28 Tradução e grifos de Henning (2015).  
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entre categorias inteligíveis: “a partir da ideia de dupla ou múltipla 

discriminação (Collins, 2000; Davis, 2004; hooks, 1981; 1984), ou de efeitos cumulativos 

(Díaz, 2005), ou ainda pode-se tomar a sexualidade, o gênero ou o sexo como metáforas 

raciais (Arango, 2006; Dorlin, 2006)” (Mayorga, 2014, p. 229). 

Mountian (2014) aponta em suas reflexões duas importantes contribuições dos 

movimentos feministas para esse debate: a primeira, referenciando Burman (1998), diz 

respeito às problematizações feitas no sentido de produzir uma desconstrução da aparente 

neutralidade e objetividade na produção do conhecimento científico, levando em 

consideração o desafio à compreensão da verdade como universal, situando socialmente o 

sujeito; e a desestabilização e identificação de ideologias que, baseiam-se na perspectiva de 

neutralidade, produzindo e promovendo perspectivas antiessencialistas; a segunda, 

localizando o conhecimento, uma vez que “definições tidas como naturais, essenciais e 

normais são questionadas, por exemplo, pela própria definição de gênero” (p. 124).  

 Aqui, o que se pretende é interseccionar as categorias sociais, que se referem a 

diferentes estruturas de poder, possuindo distintas dinâmicas de configuração e operação 

sobre o estabelecimento das relações sociais. Entretanto, há elementos em comum nos 

sistemas sexo-gênero, heteronormativo e racista que, em determinada concepção analítica, 

são possíveis de serem colocados em interação (Mayorga, 2014). Retomando as reflexões 

já feitas neste estudo a partir de Prado e Machado (2008), esses sistemas produzem 

naturalização das desigualdades presentes no contexto social e dos mecanismos de poder 

pelo qual são constituídos. Assim, a partir dessa dinâmica, há um estabelecimento de 

relações de gênero, raça, classe e sexualidade com um viés de subordinação, ou seja, são 

concebidas como naturalizadas. Desta forma, a inferioridade é legitimada por esses 

mesmos sistemas, tornando-se inteligível em termos de funcionalidade (é necessário para o 

bom funcionamento das relações sociais), portanto, sendo justificada (Prado, & Machado, 

2008; Mayorga, 2014).  

 Nesses termos, uma proposta de ação na dinâmica social, orientada para uma 

intervenção social feminista, almeja produzir deslocamentos nessas estruturas constituídas 

por mecanismos de poder, desnaturalizando tais desigualdades. Isso é possível através da 

“historicização da realidade, de um olhar sobre atento dela para as relações de poder, 

focalizando, principalmente, os seus efeitos: silenciamento, estigmatização, 

deslegitimação, inferiorização e prescrição de formas de vida, pensamento, sociedade” 

(Mayorga, 2014, p. 231). 
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 Para exemplificar essa perspectiva à luz da interseccionalidade, Mayorga (2014) 

relata uma pesquisa-intervenção que teve como objetivo realizar um mapeamento de 

práticas e ações de resistência de jovens negros em Belo Horizonte. Segundo a autora, foi 

possível uma observação interessante. Nas suas palavras: 

[...] a denúncia do racismo e das hierarquias geracionais feitas por diversos grupos 

de jovens no contexto do hip-hop, da religião afro, do funk, do teatro, etc. não se dá 

de forma equivalente às problematizações acerca do sexismo ou da homofobia, e 

muitas práticas realizadas pelos mesmos acabavam por reproduzir concepções 

naturalizadas acerca das mulheres e dos homossexuais, ainda que pudessem ser 

identificadas problematizações internas sobre essas questões. (Mayorga, 2014, p. 

231). 
 

Assim, uma intervenção orientada em perspectivas feministas e pela 

interseccionalidade, necessitaria propor um trabalho conjunto entre esses diferentes grupos, 

trazendo uma proposta de construção de equivalências entre essas posições, dando atenção 

para as várias formas de produção de hierarquias que são naturalizadas a partir de 

dinâmicas e mecanismos de poder muito semelhantes (Mayorga, 2014). Nesse sentido, de 

acordo com Mountian (2014), as teorias feministas oferecem um arcabouço teórico crítico 

que pode ser utilizado para analisar as relações de poder. 

Outra questão que é muito comum aparecer nas estruturas de poder, diz respeito ao 

público e privado, uma vez que são legitimadas diferentes dinâmicas em que as vivências 

atravessadas por marcadores de gênero, raça, classe e sexualidade são diariamente 

classificadas por/a partir de enigmas moralizantes, evidenciando um processo corrente de 

encolhimento do público e ampliação do privado, e que abordar tais dimensões na 

intervenção do feminismo é imprescindível (Mayorga, 2014). A autora relembra:  

Três sentidos tradicionais sobre a relação público-privado podem ser identificados: 

a) aquilo que se refere a uma dimensão coletiva ou individual (o pessoal é político); 

b) aquilo que se refere à visibilidade ou ocultamento/invisibilidade (dimensão do 

reconhecimento); c) aquilo a que se tem acesso amplo ou acesso restrito (privilégios 

versus direitos) (Rabotnikof, 1998). (Mayorga, 2014, p. 232). 
 

É nessa perspectiva que, para Mountian (2014), as análises de Foucault oferecem 

importantíssimas contribuições para se pensar o poder e as estruturas sociais, reflexões 

essas que podem ser constatadas em diversos autores feministas. Assim, propor a 

identificação dessas dinâmicas de funcionamento é um passo necessário e importante para 

análise e proposições interventivas pautadas na interseccionalidade, tendo como passo 

seguinte a avaliação dessas mesmas relações através da utilização de lentes históricas 

(Mayorga, 2014).  
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7.6.4 Análise Crítica do Discurso  

 Há uma variedade de escolas que se propõem a pensar sobre a Análise do Discurso, 

a partir de diferentes ênfases e ferramentas metodológicas. Acompanhando o que já 

refletimos anteriormente, a Análise do Discurso em Foucault nos parece mais coerente para 

a análise dos dados deste estudo, pois essa modalidade analítica leva em consideração a 

desconstrução e análise da produção discursiva e a relação estabelecida com o poder 

(Mountian, 2014). 

 Parte-se, portanto, do pressuposto de uma concepção que integra o discurso à 

constituição do sujeito e de sua subjetividade, desconsiderando a neutralidade na produção 

discursiva. Portanto, entende-se o discurso como portador de significados, inserido em 

valores e relações de poder específicas. É, nesse sentido, que demonstramos anteriormente, 

a partir dos conceitos de situacionalidade, reflexividade e interseccionalidade, a 

importância das análises das relações de poder em pesquisas consideradas críticas. 

Portanto, é nesse contexto que há a inserção de muitos estudos feministas e queer, partindo 

de Foucault à Análise do Discurso (Mountian, 2014).  

 Nessa perspectiva crítica, feministas e teóricos queer chamam a atenção para que se 

produza um conhecimento que leve em conta as estruturas de poder nas instituições, de 

forma geral, utilizando-se de ferramentas analíticas em perspectivas desconstrucionistas e 

foucaultianas, sobretudo, no que diz respeito à contextualização histórica e à compreensão 

do poder como produtivo. Nas palavras de Mountian (2014), “trata-se da análise das 

instituições e das relações de poder que fundamentalmente produzem sujeitos” (p. 178). 

 A Análise do Discurso não é considerada um método na produção do 

conhecimento, no entanto, há algumas estratégias referentes a método que podemos 

conceber como derivantes deste tipo de análise. Como metodologia, a Análise do Discurso 

leva em consideração a importância da historicidade. Além disso, entende o discurso como 

uma produção de significados, que cujo centro de suas produções, encontra-se nas análises 

das relações de poder. Dessa forma, essa estratégia analítica possibilita a desconstrução e 

compreensão das formas pelos quais a produção discursiva (re)produz significados 

(Mountian, 2014). 

  De acordo com Mountian (2014), Foucault traz contribuições no que diz respeito 

aos efeitos de uma teoria, entendendo-a como uma produção discursiva. Assim, segundo a 

autora, a Análise do Discurso enfatiza as inúmeras possibilidades de construção de práticas 

sociais e áreas do conhecimento. Para evidenciar essa forma de pensar, a autora explicita a 
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hegemonia do discurso médico nas áreas da saúde, dizendo que a produção discursiva não 

é neutra e que ela parte de contextos sociais e históricos específicos.  

Uma análise do discurso no campo médico, por exemplo, demonstra a forma como 

o corpo da mulher é compreendido a partir de um sistema de dominação masculina e 

atribuição, a elas, do espaço privado. Assim, historicamente, a mulher vem sendo 

considerada como frágil, cuidadora e reprodutora, o que corrobora para a lógica sexista de 

compreensão dos papéis atribuídos a homens e mulheres (Mountian, 2014). Nesse mesmo 

sentido, a homossexualidade em muitos momentos é compreendida em termos 

psicopatológicos, sendo esses sujeitos subalternizados pela mesma lógica de dominação 

heterossexual sobre não heterossexuais. Do mesmo modo, são atribuídos espaços privados 

a estes, inviabilizando e silenciando suas experiências num complexo processo de 

tentativas de aniquilamento de suas vivências.  

Assim, pensar em propostas metodológicas fundamentadas nas derivações da 

Análise do Discurso significa dizer que todas as investigações em relação à compreensão 

de um fenômeno serão pensadas a partir das estruturas e relações de poder. A 

desestabilização e/ou deslocamento
29

 permitem incluir nas categorias de análise 

“descontinuidades, continuidades, o que está no texto, o que é silenciado, contradições, 

regularidades, diferenças, repetições, regras e categorias” (Mountian, 2014, p. 180) e uma 

interpretação e leitura dialética dos textos.  

 Numa perspectiva foucaultiana de análise do discurso, precisamos, sobretudo, 

rejeitar explicações unívocas, facilidade nas interpretações e busca incessante do sentido 

último ou sentido velado das coisas. Para Fischer (2001), com base em Foucault, faz-se 

necessário tentar permanecer ou permanecer no nível das palavras, das verbalizações. 

Segundo a autora, isso quer dizer que é imprescindível um trabalho árduo com a própria 

produção discursiva, possibilitando sua explicitação na complexidade que lhe é inerente.  

Para Fischer (2001), uma primeira possibilidade para se alcançar isso está na 

tentativa de nos desprendermos de um amplo aprendizado que nos leva a enxergar os 

discursos como um aglomerado de signos, como significantes que dizem respeito a 

determinados conteúdos, “carregando tal ou qual significado, quase sempre oculto, 

dissimulado, distorcido, intencionalmente deturpado, cheio de ‘reais’ intenções, conteúdos 

                                                             
29 Utilizo desestabilização e deslocamento em substituição à desconstrução por compreender que a estrutura 

social, por si só, é concebida em altos níveis de complexidade. O termo desconstrução parece propor uma 

fragmentação da estrutura social, o que é, em termos gerais, um processo complexo e utópico, levando em 

conta sua complexidade. Dessa forma, uma análise do discurso a partir das noções de estruturas e relações de 

poder pode possibilitar o deslocamento dessas estruturas, permitindo assim, o alargamento das reflexões.  
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e representações, escondidos nos e pelos textos, não imediatamente visíveis” (p. 198). 

Segundo a autora, trata-se de uma percepção de que no interior de cada produção 

discursiva, ou anteriormente ao discurso, pudessem ser encontradas verdades que 

supostamente seriam possíveis de serem evidenciadas somente pelo intelectual/estudioso. 

Fischer (2001) relata que, para Foucault, não há nada mascarado. Há enunciados e 

relações que são colocadas em funcionamento pelo próprio discurso. Dessa forma, uma 

análise do discurso irá consistir em dar conta de relações históricas, práticas amplamente 

concretas, que estão vivas na produção discursiva (Fischer, 2001). Dessa forma, de acordo 

com Mountian (2014), a Análise do Discurso não objetiva uma descoberta ou revelação 

dos estados mentais internos, nem tão pouco evidencia uma fala “verdadeira” do sujeito, 

mas a análise de como esses processos são construídos e constituídos por/pelo discurso, 

buscando compreender como esses conceitos são operacionalizados na prática. Assim, é 

importante evidenciar que a ideia de discurso não se restringe a um autor, à intenção de um 

autor ou ao um conjunto de intenções. Uma análise da produção discursiva visa 

compreender como a linguagem é constituída, sem levar em consideração a 

intencionalidade de quem o produz.  

 Mas e o discurso? Como estamos compreendendo o conceito? A terminologia é 

empregada como sinônimo de fala. Na nossa língua, por exemplo, pode ser utilizado 

também para caracterizar um discurso político ou de alguém. No entanto, faz-se mister 

tratar de alguns pontos que farão com que a compreensão do conceito de discurso seja 

evidenciada de forma mais elucidada para operar as reflexões postas em cena neste 

momento.  

De acordo com Mountian (2014), o discurso não diz respeito somente à fala, mas 

também a uma construção de conhecimento e de práticas sociais. Assim, o objeto é 

compreendido em termos de uma preexistência de significados já dados, ou seja, esse 

objeto é uma construção discursiva que pode, inclusive, ser modificada. Segundo a autora, 

os discursos “são constitutivos e constituintes das estruturas de conhecimentos e práticas” 

(p. 182). Portanto, essa produção discursiva é passível de transformações, mesmo que 

algumas estruturas discursivas se apresentem como sistemas fechados, porque, mesmo se 

apresentando como sistemas fechados, esses discursos dizem respeito ao conjunto de 

significados e significações, aos mecanismos e às estruturas produtoras de 

conhecimento/saber (poder), sendo imprescindível que sejam colocadas em análise 

(Mountian, 2014).  
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Foucault (2008), mesmo reconhecendo o pouco avanço em suas pesquisas, relata 

que almejou demonstrar que os “discursos”, tais como podemos ouvi-los, ou fazer sua 

leitura, são estruturados sob forma de textos: 

[...] não são, como se poderia esperar, um puro e simples entrecruzamento de coisas 

e de palavras: trama obscura das coisas, cadeia manifesta, visível e colorida das 

palavras; gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de 

contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre 

um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, 

que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente 

tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, 

próprias da prática discursiva. Essas regras definem o regime dos objetos. [...] não 

mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que 

remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos de 

signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É 

esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é 

preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. (Foucault, 2008, p. 54).  
 

O que podemos perceber é que, para Foucault, tudo é prática. Tudo está imerso nas 

estruturas de poder e saber, que estão implicadas reciprocamente, isto é, “enunciados e 

visibilidades, textos e instituições, falar e ver constituem práticas sociais por definição 

permanentemente presas, amarradas às relações de poder, que as supõem e as atualizam” 

(Fischer, 2001, p. 200). Desse modo, o discurso ultrapassa os limites das referências das 

“coisas”, está para além da utilização de um conjunto linguístico composto por letras, 

palavras e frases; não pode ser compreendido como uma simples ferramenta que expressa 

algo: “apresenta regularidades intrínsecas a si mesmo, através das quais é possível definir 

uma rede conceitual que lhe é própria” (Fischer, 2001, p. 200). A autora ainda 

complementa: 

É a esse “mais” que o autor se refere, sugerindo que seja descrito e apanhado a 

partir do próprio discurso, até porque as regras de formação dos conceitos, segundo 

Foucault, não residem na mentalidade nem na consciência dos indivíduos; pelo 

contrário, elas estão no próprio discurso e se impõem a todos aqueles que falam ou 

tentam falar dentro de um determinado campo discursivo. (Fischer, 2001, p. 200). 
 

Dessa forma, nosso interesse ao considerar a Análise do Discurso é fazer uma 

leitura discursiva sobre o que é relatado, o que não pode ser falado, o que se espera que 

seja dito, levando em consideração os atravessamentos das estruturas e relações de poder e 

contexto institucional no/pelo discurso (Mountian, 2014). Retomando Foucault, a autora 

explicita que, metodologicamente falando, as análises realizadas derivantes da Análise do 

Discurso devem enfatizar seu enfoque nas relações de poder e na historicidade dos fatos. 
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 Na perspectiva de Parker, citado por Mountian (2014), existem quatro principais 

elementos que assumem centralidade na Análise do Discurso: variabilidade, construção, 

função e o estudo dos diferentes discursos. O primeiro, variabilidade, refere-se à não 

utilização dos processos psicológicos, sendo substituídos pela análise da linguagem usada. 

Para exemplificar, a autora reflete sobre a diferença na descrição como homossexual ou 

lésbica. Neste caso, as duas descrições posicionam “o sujeito e o outro como diferentes de 

maneiras específicas” (Kitzinger, 1987, p. 2 apud Mountian, 2014, p. 196). 

 O segundo elemento, construção, diz respeito à forma como a linguagem é 

empregada em discussões ou em textos, levando em consideração o sistema de 

significações das palavras, e que elas não estão sob o controle de alguém. Assim, podemos 

pensar a expressão “homossexualismo”. Este termo foi utilizado como mecanismo de 

patologização dessa experiência. Ao se buscar termos substitutivos para esta terminologia, 

objetiva-se produzir um distanciamento de construções e reproduções que patologizam e 

atribuem à experiência homossexual aspectos negativos ou propostas de equiparação com 

um quadro psicopatológico (Mountian, 2014). 

 O terceiro elemento, função, Mountian (2014) citando Kitzinger (1987), é utilizado 

para demonstrar como as palavras trabalham, sustentando e confrontando as relações de 

poder. A linguagem não apenas faz uma descrição do mundo, ela é responsável por 

produzir coisas. Determinadas observações, mesmo que inocentes, podem evidenciar uma 

carga de culpa, reclamação ou apelo indireto. E em relação a olhar o “discurso como uma 

organização de linguagem em certos tipos de laços sociais (social bond), e cada laço inclui 

certos tipos de pessoas e exclui outras” (apud Mountian, 2014, p. 186). A autora 

exemplifica esta afirmação demonstrando que uma produção discursiva da 

heterossexualidade diz sobre o que corresponde ao “estar fora da norma”; o discurso 

médico, quem é doente etc.  

 Mountian (2014) complementa dizendo que existem outros elementos importantes, 

como por exemplo, a compreensão dos eventos e fenômenos históricos como contingentes, 

o que requer observar a história não em termos de linearidade, ou causalidade, mas sujeita 

a contingências. Nesse sentido, é importante propor a demonstração da ausência das 

causalidades, reconhecer a dinâmica das relações sociais, fornecer uma descrição de 

regularidades e diferenças, e enfocar nas afirmações e visibilidades.   

 Portanto, ao considerar a Análise do Discurso em perspectivas foucaultianas, 

evidenciamos, no presente estudo, a importância de visibilizar, reconhecer e legitimar a 

voz de grupos, mais especificamente homens gays, historicamente marginalizados, levando 
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em consideração as possíveis intersecções de gênero, classe, raça e sexualidade e outras 

estruturas produtoras de desigualdades, assim como explicitar a importância em “situar os 

contextos sociais do trabalho de intersecção de categorias sociais, da situacionalidade da 

própria pesquisa, do(a) pesquisador(a) (reflexividade) e do próprio conhecimento 

(Mountian, 2014).   

 

7.7 Considerações éticas 

Este projeto de pesquisa passou pela apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São João del-Rei (CEPSJ), sendo aprovado em junho de 2019, 

sob nº de protocolo CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética): 

11694119.8.1001.5151 (Anexo A). Para fundamentar os cuidados éticos foram utilizadas as 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) números 466/2012 e 512/2016. Estas 

resoluções exigem que o pesquisador se comprometa com: os participantes, implicando-se 

com os benefícios atuais e/ou potenciais da investigação; a promoção da qualidade de vida; 

o respeito e a garantia do pleno exercício dos direitos civis, sociais e culturais; prevendo e 

evitando possibilidades de risco; e assegurando o consentimento e o anonimato dos 

participantes.  

Em concordância com os cuidados éticos mencionados nas referidas resoluções, o 

presente estudo considerou os aspectos relacionados ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE, que foi rubricado em todas as folhas e  assinado em duas vias (uma 

para o participante e outra para o pesquisador), oferecendo aos sujeitos informações sobre 

sua participação voluntária e não-remunerada na pesquisa, além da total autonomia para 

retirar o consentimento a qualquer momento sem possibilidade de sofrer qualquer tipo de 

penalização.  

Nos dois documentos de TCLE (narrativas e grupo focal) (Anexos C e D
30

) é 

mencionado o título da pesquisa, bem como a sua vinculação ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da UFSJ, explicitando em seguida os objetivos e propostas do 

estudo. Também constam os critérios de inclusão dos participantes, que foram pensados a 

partir do recorte feito para este estudo, considerando as especificidades e não 

homogeneidade das vivências não heterossexuais e a perspectiva de estudos iniciais no 

                                                             
30 Foram elaborados dois Termos de Consentimento, pois o grupo focal foi pensado após a submissão ao 

comitê de ética na primeira versão. Assim, entramos com um pedido de avaliação de emenda que justificava 

a inserção do grupo focal e seus objetivos como ferramenta complementar na produção de dados.  
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campo do gênero, além de contemplar todas as recomendações apontadas pelas resoluções 

466/12 e 510/16 do CNS.  

Por se tratar de um estudo narrativo e a construção de um grupo focal, os 

documentos referentes ao TCLE explicitam que as entrevistas precisariam ser gravadas. 

Portanto, os termos esclareceram a garantia do caráter confidencial e a privacidade de 

todas as informações prestadas, além da omissão de quaisquer informações que possam 

identificar os sujeitos em publicações e divulgações dos resultados da pesquisa. Assegura 

que o material derivado da pesquisa será armazenado em lugar seguro, sob a 

responsabilidade do pesquisador e seu orientador, por no mínimo cinco anos, seguindo as 

recomendações do CNS. 

Nos termos estão ainda descritos os benefícios decorrentes da pesquisa, sendo 

elencados aspectos como: a contribuição para o avanço científico em relação aos estudos 

de sexualidades e preconceitos, especificamente nas unidades educacionais de ensino 

superior; a contribuição para que a Psicologia, enquanto ciência comprometida com a 

transformação da realidade social, reflita sobre estratégias de enfrentamento de qualquer 

tipo de prática social que vise o silenciamento de experiências de pessoas não 

heterossexuais; e a articulação de tais conhecimentos com propostas que justifiquem a 

criação de espaços acolhedores para estudantes (nas universidades) que tenham sofrido 

algum tipo de violência em decorrência de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero.  

De acordo com Muylaert Jr, Galo, Neto e Reis (2014), a pesquisa narrativa e o 

grupo focal têm um caráter reflexivo e de sensibilização sobre as experiências vivenciadas 

pelos sujeitos. Por isso, considerou-se a possibilidade de suscitar estados emocionais nos 

participantes. Considerando este aspecto, está mencionado em ambos os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido que possíveis desconfortos em decorrência da pesquisa 

poderiam despertar sentimentos e emoções. Como recurso de minimização de tais 

desconfortos, o pesquisador se comprometeu a interromper a entrevista e a gravação, 

estando ele próprio apto a oferecer momento de escuta à demanda da pessoa. Se fosse o 

caso, em ocorrências de maior gravidade, o pesquisador se responsabilizou por estabelecer 

contato com o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UFSJ para que ela fosse atendida 

ou ficou encarregado pelo atendimento especializado do entrevistado em caso de recusa 

por parte do serviço da Universidade. No entanto, não foram necessárias sessões de aparato 

psicológico em decorrência da pesquisa, pois não houve relatos de desconforto, pelos 

participantes.   
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Por fim, os participantes foram informados que os resultados da pesquisa lhes 

seriam disponibilizados por meio de uma roda de conversa, e que qualquer eventual dúvida 

sobre o projeto ou sobre seu andamento poderia ser sanada junto ao próprio pesquisador ou 

orientador, sendo seus contatos disponibilizados no termo, além da possibilidade de dirigir-

se ao Comitê de Ética para esclarecimentos de qualquer ordem. Em consonância com as 

resoluções do CNS, o pesquisador se responsabilizou por todos os apontamentos feitos 

acima, além de se comprometer com o Comitê de Ética responsável a enviar relatórios 

parciais e/ou finais da pesquisa assim que solicitado. 
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CAPÍTULO 8 

TENTATIVAS DIÁRIAS DE ANIQUILAMENTO: TECENDO CONEXÕES A 

PARTIR DE FRAGMENTOS DA REALIDADE DA VIDA COTIDIANA 

COMPARTILHADOS POR HOMENS GAYS  

 

“Eles não me entendem”. 
Minha raiz é a mesma da deles, 

Mas sou gay num “lar” evangélico, 
Duas coisas que eles não deixam conviver. 

Eu fui jogado para fora pela doutrina. 
Tentaram me curar do que eles chamam de doença. 

Fiz oração chorando todas as manhãs às 8h: 
“Deus, tira de mim isso. Não quero ser gay.” 

Um dia desmaiei depois de um jejum de três dias, sem água e sem comida e 
me disseram que era demônio. 

Renunciei, pedi perdão, fiz penitência, mas meu coração não mudou. 
Segui anos de cabeça baixa e nem aperto de mão eu me permitia dar em outro homem. 

Olhos fechados, corpo disciplinado, pernas que jamais podiam se cruzar. 
Joguei futebol porque é isso que homem faz. 

“Tenho que aprender a ser homem para gostar de mulher”, meditei. 
Seu problema é que seu pai não foi presente e 

sua mãe tomou toda cena. 
Eles te estragaram.  E a condenação só aumentou. 

“Eu não sou gay, isso é mentira do diabo”, o pastor pediu para eu repetir. 
Repeti todo dia. Repeti todo dia que eu sou uma mentira do diabo. 

O medo do inferno começou a se tornar uma certeza. 
Eu falei com a doutora que meu comportamento andava bem, que eu nem 

chegava perto de homem já fazia cinco anos. 
Mas não posso receber alta porque meu desejo não mudou. 

Pedi um remédio verdadeiro e ela não soube responder. 
Ficou quieta e falou em me dar choques. 

Dizia-me que eu aprendi a ser gay.  Sou doente por doutrinação. 
Mas como, se a doutrina me jogou para fora de casa? Se a doutrina me mandava 

para o inferno e me dizia que eu ficaria sozinho? 
“Doutora, eu tô aqui porque eu não quero sofrer mais”, 

eu disse. “Mas ser gay é sofrer”, eles ficaram me afirmando. 
Sofra, porque seu sofrimento esconde o meu, foi o que sentia. 

Eu não escolhi ser gay, mas me castigam, me espancam, me matam por que 
dizem que sou um pervertido. 

“Doutora, eu sou virgem, nasci evangélico, nunca nem vi um gay na vida”. 
Minha mãe não deixava eu ver TV e eu só ia à igreja, 

não ia em nenhum outro lugar. “Será que eu fiz essa escolha?” 
“Doutora, me tira da dor que você diz que eu me dei?” 

Só ouvi silêncio. 
 

Hugo Martins 
(CFP, 2019, p. 8, grifos nossos) 
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Antes de dar início às discussões provenientes dos dados registrados em campo, 

gostaria de propor algumas reflexões acerca das experiências de homens gays, pensando 

estas trajetórias de vida em termos de tentativas diárias de aniquilação de suas vivências. O 

que quero demonstrar com isso é que anteriormente ao acesso à Universidade, as 

experiências relatadas demonstram a realidade de homens gays, ao longo de suas vidas, 

marcadas por inúmeras formas de silenciamento e invisibilização em todo processo de 

subjetivação, legitimadas por intermédio das complexas estruturas de dominação e 

mecanismos de poder.  

 Em campo, ao final das narrativas, o meu lugar de pesquisador se misturava com as 

tramas ali remontadas. A percepção que eu tinha era de que aqueles participantes estavam 

relatando a minha própria história de vida, a partir de fragmentos da experiência subjetiva 

de cada um. É, dessa forma, que considero que nós fazemos ciência e produzimos 

conhecimento acerca da realidade: a partir de nossas próprias vivências. Resistimos, muitas 

vezes, não apenas por assumir um lugar político de questionamento crítico em relação aos 

sistemas e estruturas complexas de poder pelos quais nossa sociedade é construída; em 

muitos casos, assumimos este lugar para resistir às tentativas cotidianas de aniquilamento 

de nossas próprias experiências em todo o ciclo vital. 

 Como já discutimos em algum momento deste trabalho, assumir os espaços 

públicos, a partir da publicização de nossas experiências em relação ao preconceito e às 

violências direcionadas à população de não heterossexuais, é se colocar em um lugar de 

confrontos. É conflituoso porque o que temos a dizer incomoda. É conflituoso porque, na 

lógica heteronormativa e sexista de conceber uma sociedade, as experiências não 

heterossexuais devem permanecer ocupando os espaços privados sob vigilância constante 

da norma hegemônica, estando sujeitas a mecanismos e estratégias de poder produtoras de 

modos subalternos de existência.  

 Portanto, é possível demarcar um ponto importante e central neste estudo: o fato de 

que sujeitos não heterossexuais estão inscritos em um conjunto de normas que os 

precedem. Esse conjunto de regras é constituído através de uma produção discursiva e, é a 

partir do estabelecimento de relações de poder, que se legitima enquanto discurso 

hegemônico. É importante dizer que a produção discursiva hegemônica produz diferentes 

formas de inferiorizações e essa subalternização é produzida a partir de consentimentos 

coletivos (Queiroz, 2015).  

Tais relações de poder, aqui consideradas, acontecem entre aqueles que dão 

legitimidade às experiências heterossexuais, concebendo-as enquanto única possibilidade 
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de experimentação da sexualidade humana, e aqueles que borram o sistema legitimado da 

heteronormatividade. Dessa forma, torna-se importante dizer que esta fissura é construída a 

partir de sua própria inserção em uma produção discursiva hegemônica. Assim, é possível 

dizer que existe uma norma fundamentada em discursos heteronormativos e sexistas de 

conceber a experiência da sexualidade no que tange ao modo como se articula ao discurso 

sobre as experiências não heterossexuais. De acordo com Queiroz (2015), “dizer que esta 

norma é hegemônica não é, por fim, dizer que ela venceu, mas que ela convenceu, uma vez 

que ela se funde e se mantém por meio de consentimentos” (p. 119). 

 Como apontam Prado e Junqueira (2011), diversas formas de preconceito, 

materializado através de atitudes, como, por exemplo, ofensas, constrangimentos, 

brincadeiras taxativas, bullying, agressões verbais, físicas e psicológicas, ameaças etc., têm 

sido uma constante em todo ciclo vital de crianças, jovens e adultos não heterossexuais. A 

pesquisa realizada pelo Estado brasileiro, através dos relatórios oficiais sobre a homofobia 

em nosso país (SEDH, 2016), e a pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo - FPA 

(Venturi, & Bokany, 2011) explicitam a realidade cruel e violenta a qual estes sujeitos estão 

expostos cotidianamente.  

De acordo com o primeiro relatório oficial publicado pelo Estado sobre a 

homofobia no Brasil (SDH, 2012), no que diz respeito ao perfil dos suspeitos, é possível 

constatar que somados, 61,9% das vítimas conheciam os suspeitos. Este número 

permaneceu semelhante na publicação seguinte do segundo relatório, somando 58,9% 

(SDH, 2013). Isso quer dizer que os agressores integram o círculo social dessas vítimas, 

como, por exemplo, família em diferentes graus de parentesco, círculo de amigos, pessoas 

do ambiente de trabalho, vizinhança etc. No mesmo sentido, de acordo com Prado e 

Junqueira (2011), a pesquisa realizada pela FPA explicita a inexistência de espaços 

institucionais isentos de preconceito e violência contra a população LGBT no país.  

Portanto, podemos dar início ao principal desafio colocado para este estudo: tecer 

conexões entre os fragmentos da realidade dos nossos participantes, buscando refletir sobre 

os atravessamentos das instituições, sobretudo, da Universidade, em seus processos de 

subjetivação. Para tal, propomo-nos a fazer um percurso cronológico a partir de retratos da 

realidade que são comuns aos sujeitos, remontando, assim, suas trajetórias. Se a priori 

podemos estabelecer semelhanças entre essas realidades, essas similaridades de vivências 

dizem respeito à inserção das experiências subjetivas em dinâmicas específicas de 

preconceito que, através de produções discursivas, práticas sociais, comportamentos etc., 
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legitimam e reforçam diariamente a subalternidade de experiências e a imposição a 

qualquer custo dos discursos hegemônicos.  

 

8.1 Instituições familiares: fatores de risco ou de proteção?  

Minha mãe estava desesperada (após saber da orientação sexual do filho). Ela me 

pegou no colégio e aí no caminho eu fui apanhando. Ela dirigindo o carro e 

metendo o cinto, e chorando, desesperada, metendo o cinto e tudo mais, foi 

horrível. Foi dentro do carro e eu não tinha para onde correr, porque o carro 

estava em movimento. Eu estava com medo do carro bater e acontecer alguma 

coisa, minha mãe estava louca. (CFP, 2019, p. 42). 
  

O ambiente familiar, independentemente de sua configuração, historicamente é 

compreendido como um sistema potencialmente importante na vida de sujeitos, uma vez 

que seus componentes são responsáveis por propiciar espaços de segurança, acolhimento, 

afeto, proteção e bem-estar, individual ou coletivo (Patias, Gabriel, & Dias, 2013). No 

entanto, de acordo com os mesmos autores, nem toda família é capaz de propiciar tais 

espaços. Dessa forma, se por um lado o ambiente familiar pode funcionar como um 

sistema de proteção integral, por outro lado pode se constituir em fator de risco para o 

desenvolvimento de seus integrantes (Schenker, & Minayo, 2005).  

 Em relação às experiências não heterossexuais, de forma geral, o que podemos 

observar é o papel preponderante da instância familiar, em muitos casos, na legitimação e 

reprodução de preconceitos e violências que produzem formas subalternas de existência. 

Como explicita Seffner (2011), os familiares são os mais citados em pesquisas de 

preconceito e discriminação contra não heterossexuais, como agentes discriminatórios. 

Segundo o autor, a família se encontra em uma posição hierárquica de poder, e se autoriza, 

a partir da sua inserção nas dinâmicas de preconceito, a infligir vários tipos de violência 

(verbal, física e psicológica) contra indivíduos não heterossexuais. Em consonância com 

esses apontamentos, em vários momentos das narrativas de nossos sujeitos de pesquisa, a 

família, de forma geral, assumiu este lugar. 

  

Thomas
31

: [...] crescer enquanto homem gay foi muito difícil, principalmente na 

minha família [...], na parte da minha família. Tem uma coisa que meu pai falou 

quando eu era criança, numa conversa de família ele falou: “ah, nossa! Se eu tivesse 

um filho homossexual eu desconsidero ele, ele não é meu filho, não é meu!”  
 

                                                             
31 Todos os nomes de estudantes gays universitários que participaram deste trabalho de campo são fictícios, 

respeitando os princípios de privacidade, confidencialidade e princípios éticos das informações de pesquisas 

com seres humanos, regulamentados pelo Conselho Nacional de Saúde - CNS e recomendações do CEPSJ.  
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 Anthony: [...] por uma burrice minha, meus pais descobriram que eu era gay, não 

reagiram muito bem obviamente. Não gostaram, choraram, aí tipo, tem todo aquele 

drama de: estou decepcionando a família. Estou fazendo o que eles não me 

ensinaram e eu acho que eles se sentem até hoje decepcionados. Acharam que 

fizeram errado ou me criaram errado.  
 

 Raphael: [...] eu vou à casa dela [se referindo à casa da tia]. Ela tinha armado para 

mim. Eu cheguei lá, o marido dela me segurou e começou a me arrastar enquanto 

ela me batia e cuspia na minha cara [...], e eu fiquei tipo: meu Deus o que está 

acontecendo? Eu não tive reação nenhuma, porque aquilo para mim era surreal, 

porque a gente vê tanta notícia de gente apanhando na rua que a gente não quer que 

isso aconteça com a gente na nossa própria casa, que é para nos proteger. E eu não 

tive reação nenhuma enquanto tudo acontecia. E aí quando eu meio que me acordei 

para o que estava rolando eu só saí correndo.  
 

 Segundo Prado e Junqueira (2011), a pesquisa realizada pela FPA explicitou que a 

família aparece em segundo lugar, cerca de 11% do total de respostas, na questão em que 

os sujeitos foram perguntados em que situações sofreram discriminação homofóbica pela 

primeira vez. De acordo com Seffner (2011), é nesse sistema hierárquico de poder que, na 

dinâmica do preconceito, algumas pessoas próximas parecem ser/estar autorizadas a 

perpetrar inúmeras formas e tipos de violência contra sujeitos não heterossexuais. Para o 

autor, não por acaso, os familiares são os últimos a saberem sobre a homossexualidade dos 

seus membros, pois é por eles/através deles que podem ser observados altos níveis de 

censura, sobretudo, sob ameaças de não aceitação e abandono.  

 

Thomas: Primeiro pensei na minha família que nunca iria me aceitar. Então falei: 

[...] vou ter que lidar com isso um dia: me assumir e explicar que não é isso que 

eles pensam. Não é bem assim! Não é que eu queira ser assim [...]. 
 

Raphael: [...] porque na minha cabeça eu acho que eu seria uma decepção muito 

grande para toda a minha família, depois de tudo que eles me ensinaram, de toda 

religião que eles tentaram colocar na minha cabeça e tals. Eu sabia que 

praticamente ninguém iria me aceitar, e eu disse: não, eu sou hétero, eu sou hétero, 

eu sou hétero e ele [se referindo ao garoto que ele havia conhecido] não saía da 

minha cabeça. [...] Meu grande medo de me assumir para minha mãe era ser 

expulso de casa, porque minha mãe era muito rígida [...].  
 

 Um aspecto interessante que foi observado em nossas produções em campo, diz 

respeito a uma das dinâmicas do preconceito, sobretudo, no contexto familiar. Fatores de 

proteção familiar, em que há a presença do preconceito contra a sexualidade, viabilizam 

uma (re)interpretação do que se entende por “proteção” em toda sua rede de significados. 

O contexto familiar, cerne das redes de acolhimento, afeto e bem-estar individual do 

sujeito não heterossexual, a partir de várias estratégias designadas como boas intenções, 
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acaba por produzir uma série de resultados equivocados, uma vez que tais boas intenções 

escondem armadilhas que, através da ingenuidade, mantêm os mecanismos da 

heteronormatividade (Seffner, 2013).  

 O que queremos dizer é que os fatores de proteção familiar que deveriam 

desempenhar um papel de amparo aos sujeitos não heterossexuais tornam-se, na lógica do 

preconceito enquanto mecanismo de manutenção das hierarquias sociais e inferiorização 

social, justificativas para o silenciamento diário das experiências não heterossexuais.  

Seffner (2013) nos auxilia a refletir sobre essa questão a partir de fatos relativos à 

valorização e inclusão da diversidade sexual na escola através de propostas de redes de 

enfrentamento às opressões contra sujeitos não heterossexuais. Segundo o autor, a escola, 

muito bem intencionada, pensa em estratégias de enfrentamento ao preconceito e 

discriminação contra indivíduos não heterossexuais, no entanto, ao fazer isso, acaba 

individualizando a sexualidade como uma característica identitária de sujeitos específicos. 

Em outras palavras, é como se sujeitos não heterossexuais precisassem ser respeitados 

porque o contexto educacional, de forma geral, é um espaço concebido em termos de 

respeito a todas as pluralidades de experiências. No entanto, as estratégias de intervenção 

são falhas, uma vez que não são problematizadas as questões em torno da 

heteronormatividade. Nas palavras do autor: 

Programas de combate à homofobia não conseguem andar separados da promoção 

da visibilidade da identidade homossexual. Dessa forma, por vezes efetuam uma 

captura dos indivíduos em tal identidade. Em outros termos, podem reduzir a 

pessoa à sua orientação sexual. Terminam por produzir certa obrigação de se expor, 

ao mesmo tempo em que reiteram a invisibilidade dos heterossexuais, que 

permanecem na sombra. Uma das astúcias da norma é não dizer de si. Quem deve 

explicar-se, desvendar-se, responder a perguntas é quem “foge da norma”. Com 

isso, tal indivíduo fica cada vez mais capturado pelo atributo que o fez afastar-se da 

norma – no caso, a sexualidade. (Seffner, 2013, p. 155).  
 

 Retomando as articulações com o contexto familiar, ao se propor proteger os 

sujeitos não heterossexuais da violência externa, a família acaba por produzir novas formas 

violentas de silenciamento de suas experiências e vivências não heterossexuais, por não 

colocar no cerne de suas reflexões as problematizações sobre a construção de espaços 

heteronormativos, e o questionamento da própria heteronormatividade. Essas pessoas 

permanecem sendo identificadas como sujeitos que irão sofrer, seres patológicos e/ou 

sujeitos passíveis de cuidado, concebidos em termos de anormalidade. Nesse sentido, a 

família insere-se na mesma lógica da escola de não questionar a heteronormatividade como 

produção do “normal”, mas de forma contrária, apresenta-se como um espaço de boas 



132 
 

intenções e, a partir da ingenuidade presente nessas estratégias de proteção, aceita a 

diferença como se aceita uma fatalidade, uma doença, uma tragédia familiar, ou seja, aceita 

a pessoa como um sujeito desviante. Essa questão foi evidenciada em um diálogo, no 

grupo focal, entre os sujeitos da nossa pesquisa: 

Francisco: “Quando eu me assumi para minha mãe, ela falou para mim: “ah, eu já 

sabia e tals”. E então eu falei: “nossa, mas por que você sempre falou que se tivesse 

um filho gay você não saberia o que ia fazer? Não saberia se ia amar?”[...]. E aí 

uma vez ela me contou de um episódio que eu era pré-adolescente, que eu fui fazer 

trabalho na casa de uns amigos e depois a gente ficou jogando bola na rua. Eu tentei 

ligar para ela, mas era internet de discagem na época e aí eu não consegui falar com 

ninguém lá em casa. A minha mãe apareceu lá na rua e me xingou muito na frente 

dos meninos. Tipo, por que eu não avisei e não fui embora? Foi tão marcante 

porque esse dia eu fiquei muito chateado e chorei. Ficou essa lembrança marcante! 

No dia que eu me assumi para ela, ela me falou: “aquela vez que você foi fazer 

trabalho na casa dos meninos e que você ficou lá jogando bola e você não me 

avisou eu fiquei preocupada, era porque eu estava com medo de eles fazerem 

alguma coisa com você porque eu já sabia que você era gay” [...].  Tipo assim, de 

me baterem e essas coisas que ela falou. E aí ela ficou falando o tempo inteiro 

assim durante a minha trajetória que eu sou homem e que não sei o quê. Ela até usa 

esse termo: “Ah! Você é homem, né?”, como se gay não fosse homem. E aí eu vejo 

que essa dinâmica de proteção muda e me violentou, óbvio! Bastante assim. 
 

Thomas: Nossa! Essa visão me tocou. Estou pensando nisso! Me colocando no 

lugar dos pais agora, eu pensando assim:  nossa eu tenho um filho e tenho medo 

dele morrer, vamos supor que seja um filho único. Vamos supor que seu pai é super 

preconceituoso e fala para você andar na linha, para você não parecer viado, [...] 

para ele poder viver nesse mundo sem medo e acaba que faz mal do mesmo jeito, 

porque acaba alimentando uma questão interna, né, [...] psicológica: O seu pai não 

te aceita! 
 

Bernardo: Nossa, [...] estou pensando aqui. Ao invés das outras pessoas mudarem o 

jeito delas, eu que tenho que mudar o meu jeito para as pessoas não me 

machucarem [...], ou seja, se as pessoas me machucarem é culpa minha. 
.  
Thomas: Como se a gente quisesse ser, né? [...] É muito mais difícil mudar o 

mundo do que me mudar. Eu acho que eu entendo essa parte, mas infelizmente não 

é o melhor a fazer! 
 

Como podemos perceber, os sujeitos que borram os sistemas heteronormativos 

sempre estão sendo interpelados sobre sua sexualidade, pois, como aponta Seffner (2013), 

são eles que precisam oferecer respostas e explicações sobre suas experiências, e não a 

norma. Assim, contrapondo a essa forma de compreensão, o autor pondera, em termos 

provocativos, que devemos cotidianamente refletir sobre essas questões, sobretudo, de que 

“as ações não podem ficar capturadas pela astúcia da norma de não dizer de si, elas 

precisam fazer a norma falar” (p. 158).  
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Pode-se observar, através dos relatórios oficiais sobre homofobia no Brasil, a 

realidade do contexto familiar no que diz respeito às inúmeras formas de violação de 

direitos direcionados a pessoas não heterossexuais. Quantitativamente falando, as ruas e as 

residências são os principais locais de ocorrências registradas de preconceito contra não 

heterossexuais. No ano de 2011, 39% dos registros diziam respeito a violências ocorridas 

nas ruas, e 33,9% em residências (SDH, 2012). No ano seguinte (SDH, 2012), de forma 

semelhante, 35,67% foram violências nas ruas e 23,59% nas casas das vítimas. Outras 

pesquisas, realizadas em paradas gays em diversos estados do país, como Rio de Janeiro 

(Carrara, Ramos, & Caetano, 2003; Carrara, & Ramos, 2005), São Paulo (Carrara, 

Facchinni, Simões, & Ramos, 2006), Pernambuco (Carrara, Ramos, Lacerda, Medrado, & 

Vieira, 2007) e Belo Horizonte (Costa, Machado, & Prado, 2008), corroboram para a 

demonstração da realidade violenta vivenciada por sujeitos não heterossexuais em seus 

contextos familiares. 

 Esses contextos produtores de violência, discriminação, preconceitos, através dos 

mecanismos e relações de poder, obviamente produzem e deixam marcas psicológicas no 

sujeito objeto do preconceito, sobretudo, sendo essas violências decorrentes do contexto 

familiar. Nesse sentido, Carrara e Lacerda (2011) apontam que 97% dos sujeitos que se 

sentiram discriminados alguma vez na vida relataram a presença de sentimentos como 

tristeza, inferioridade, humilhação, depressão, entre outros fatores psicológicos ao longo de 

suas vidas. Na trajetória de nossos entrevistados, alguns destes aspectos foram referidos, o 

que nos leva a refletir que a família é tida socialmente como principal base de acolhimento, 

mas, contrariamente a isso, é também geradora de preconceitos, estresses e sentimentos de 

inadequação. Assim, essas subjetividades serão marcadas, o que pode ser prejudicial para a 

autonomia e emancipação de sujeitos em diversos contextos da vida. 

Anthony: [...] eu nunca tive uma saúde mental muito boa por conta disso tudo, por 

ter crescido desse jeito, ser muito reprimido. [...] depois do que aconteceu em 

2016 [se referindo ao fato dos pais terem descoberto sua orientação sexual] eu dei 

uma afundada, sabe? Eu fiquei mais depressivo. Obviamente, não me fez bem! Às 

vezes eu queria sair, eu estava meio depressivo, e não queria ficar em casa e ainda 

mais em um ambiente [...] que eu não estava sendo aceito. Se eu quisesse sair com 

a minha melhor amiga eles iriam achar que eu estaria fazendo outra coisa [se 

referindo a ter experiências com outros homens], eles enchiam o saco, não 

queriam que eu saísse. 
 

Francisco: [...] Eu não estava aguentando aquela angústia de esconder da minha 

família e ficar mentindo, e aí eu contei para minha mãe. Meu irmão me ajudou a 

contar. Eu me lembro de algumas coisas que ela falou. Ela falou: [...] “você toma 
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cuidado porque tem muita droga nesse meio”. Então, ela veio com vários estigmas 

assim. Isso foi muito difícil pra mim [...].    
 

Raphael: Minhas tias vieram falar assim pra mim: “você sabia que você pode ter 

Aids? Sabia que talvez você tenha Aids?” Eu não sabia como responder esse tipo 

de coisa, porque para elas eu virei uma pessoa mundana [...]. Elas começaram a 

meio que destilar todo preconceito de tipo: “sua mãe vai descobrir” [...]. Meu 

grande medo de assumir para minha mãe era ser expulso de casa, porque minha 

mãe era muito rígida.  
 

Em relação ao último relato, de Raphael, e ao posicionamento de suas tias, no que 

diz respeito à responsabilização de gays pela disseminação da Aids e/ou ser um sujeito com 

maior propensão a adquirir a doença, Carrara e Lacerda (2011) explicitam que esse tipo de 

posicionamento é mais frequente entre a população mais velha (que conheceu esta doença, 

na década de 1980, como “peste gay”) e entre os menos escolarizados. De acordo com os 

autores, o elemento de reprovação moral da homossexualidade é intensificado a partir do 

aumento da faixa etária, sobretudo, entre homens, e conforme detectada a baixa 

escolaridade desses sujeitos. Dessa forma, os números podem evidenciar que a ideia da 

homossexualidade, concebida em termos de patologia, pode ser encontrada mais 

concretamente enraizada nos diferentes estratos sociais que acreditam que ela seja um fator 

de imoralidade.  

A penúltima fala acima, do entrevistado Francisco, evidencia a preocupação da mãe 

dele com uma possível vulnerabilidade a que seu filho estaria exposto no “meio gay”: 

consumo de drogas ilícitas. Não por acaso, Seffner (2011) explicita que membros da 

população LGBT estão associados à prostituição, vida na rua, criminalidade e drogas. 

Assim, 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, conforme expresso acima? Diante disso, são 

(re)produzidas visões estigmatizadas que servem como mecanismo mantedor da norma, 

tendo em vista a ausência das problematizações acerca do próprio funcionamento da 

heteronormatividade (Seffner, 2013).   

Francisco: E depois que as coisas ficaram claras [se referindo à sua orientação 

sexual] eu tive um alívio, mas também muita dor porque eu estava pensando: 

como que eu vou falar isso com minha mãe? Como é que eu vou falar isso com 

meu pai? Eu vou ser um desgosto para eles. Eles vão sofrer com isso, eles não vão 
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aceitar! [...] E aí, muitas vezes eu tive vontade de morrer. Comecei a usar 

antidepressivos escondidos da minha mãe [...], e aí foi a época também que eu 

comecei a usar cigarros [...] por não ter coragem de me matar eu pensava que pelo 

menos eu estava me prejudicando aos poucos e talvez aquilo uma hora ia acabar.  
 

 Como podemos observar na fala de Francisco, a hipótese levantada por ele, em 

relação à não aceitação de sua orientação sexual, pode trazer inúmeros prejuízos para a 

saúde mental desses sujeitos. De acordo com Silva (2019), o suicídio está diretamente 

ligado a algum tipo de sofrimento mental e, segundo a Organização Mundial da Saúde - 

OMS, com base nas informações do Centro de Valorização à Vida - CVV, 90% dos casos 

podem ser prevenidos. No caso da população LGBT, de forma geral, tais pensamentos, e 

até mesmo a efetivação do suicídio, não estão ligados a prejuízos à saúde mental por serem 

LGBTs, mas sim relacionados ao contexto preconceituoso e punitivo em que estão 

inseridos. Em termos de tomada de decisão, colocar um fim à própria vida, em muitos 

casos, parece ser o caminho mais rápido para romper com todo o sofrimento. O que nos 

parece comum à grande parte da população LGBT é que o preconceito acaba por produzir 

uma distorção das significações positivas da vida, diminuindo a potência dela (Silva, 

2019). A fala de outro participante também ilustra essa problemática: 

Raphael: Uma tia minha me viu correndo e ela falou que eu corria que nem uma 

borboleta. Nossa, eu apanhei muito por conta disso nesse dia! Foi meu apelido por 

muito tempo. [...] Eu comecei a sentir um pouco de raiva de tudo porque eu não 

tinha ninguém. A minha família não gostava de mim, as pessoas que estavam ao 

meu redor não gostavam de mim [...], nem eu sabia se eu realmente gostava de mim 

[...], que eu estou fazendo aqui? E aí tentei suicídio uma vez e não deu certo porque 

estou aqui neste momento!  
 

 No que tange à realidade de Raphael, podemos demonstrar uma das faces mais 

cruéis nas dinâmicas do preconceito social para a subjetividade humana que, através de 

inúmeros mecanismos de silenciamento e opressões, pode retirar (e, em muitos casos, 

retira de fato) dos sujeitos a capacidade de superação das vicissitudes e a reafirmação do 

seu direito à própria existência, através dos processos de esvaziamento dos sentidos 

positivos da experiência não heterossexual (Silva, 2019). Como já dito, os aspectos 

psicológicos negativos ocasionados pela experiência do preconceito produzem distorção no 

que tange aos aspectos valorativos da própria vida. Em muitos casos, como mecanismo de 

escape desse sistema de opressão, muitos sujeitos canalizam suas angústias, tristezas, 

repressões em outras formas de experimentação da vida.   

Raphael: [...] E a forma que eu achei de não apanhar da minha mãe foi ser 

extremamente inteligente. Estudar que nem um louco. Eu estudava e as minhas 

notas eram extremamente altas e minha mãe melhorou demais o comportamento 
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dela depois disso. Ela não me agredia mais, não me enchia o saco mais, por ser 

afeminado, porque eu era o aluno modelo que toda escola queria que eu fosse.  
 

A partir do relato anterior podemos inferir que as trajetórias de sujeitos não 

heterossexuais, em muitos casos, estão marcadas por pensamentos e ações que representam 

a destrutividade dos sentidos positivos atribuídos à vida, em consequência dos sistemas 

(re)produtores de opressão, no entanto, de alguma forma, estes sujeitos são resistentes ao 

próprio processo que visa ocultá-los. Assim, através da compreensão que temos sobre a 

capacidade que indivíduos têm de ressignificar situações negativas, revertendo-as em 

aspectos valorativos à própria existência – resiliência, como mecanismo compensatório às 

experiências de preconceito (Silva, 2019), pode-se inferir que: se por um lado o 

esvaziamento dos aspectos positivos conferidos às experiências não heterossexuais é um 

importante prejuízo na trajetória de pessoas LGBTs, por outro a potencialização desta 

capacidade de ressignificação dos processos de invisibilização e o empoderamento desta 

população para enfrentar situações de silenciamento, podem ser estratégias eficazes para se 

garantir a pluralidade de experiências da sexualidade, o direito à própria existência e a 

resistência para existir (Silva, 2019).  

Longe de produzir reducionismos em nossas análises, afirmando que as famílias são 

apenas espaços de opressão, é preponderante apontar para outro fator: a potência que o 

ambiente familiar pode ter no reconhecimento das pluralidades de experiências, sobretudo, 

não heterossexuais, contribuindo de forma significativa em todo processo de subjetivação 

do sujeito.  

Bernardo: Eu lembro que eu passei o ano inteiro de 2015 tentando contar para 

minha mãe, porque eu sou muito próximo dela. Eu tinha medo de contar. [...] 

Contei pra ela em fevereiro de 2016 e ela foi super, super, super gente fina comigo. 

Foi o oposto de tudo que eu achava que ia ser porque ela foi muito, muito solícita. 

Primeiro ela riu, achou que não era verdade, mas depois ela me deu um abraço e eu 

conversei com ela e eu contei como que eu me sentia, como funcionava as coisas e 

ela foi bem compreensiva.  
 

Raphael: E aí eu falei assim: ah, eu vou mandar uma mensagem de texto para 

minha mãe contando a minha vida inteira. [...] Contei sobre absolutamente tudo e 

falei assim: mãe, estou namorando com homem. Me desculpa se eu não sou 

exatamente o filho modelo que você quer, mas essa é a realidade. E minha mãe teve 

a reação mais estranha possível. Minha mãe é extremamente religiosa e rígida e ela 

foi a primeira pessoa a me acolher quando eu me assumi como gay e aquilo para 

mim foi perfeito! [...] Isso para mim foi o auge da minha vida porque eu não 

imaginava. [...] Ela foi super, super, super boa mãe.  
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Ao abordar a relação estabelecida entre educação, cultura e desenvolvimento 

humano, em uma perspectiva histórico-cultural, Calejon (2005), citando Beatón (2002), 

explicita que, para o autor, os contextos familiares e educacionais podem se constituir 

enquanto espaços de desenvolvimento. Assim, de acordo com a autora, “a família não está 

pensada na linearidade das relações de causa e efeito, mas como parte de um conjunto 

complexo de condições que, na sua interação dinâmica e complexa, promovem condições 

para que o desenvolvimento ocorra” (p. 185). Portanto, de acordo com Schenker e Minayo 

(2005), o contexto familiar produz um efeito potencialmente resistente e duradouro para o 

ajustamento do sujeito em desenvolvimento, como as falas acima explicitam. A 

concretização saudável de vínculo e interação entre membros da família funciona de base 

para o pleno desenvolvimento das potencialidades, autonomia, emancipação e autoestima 

dos sujeitos não heterossexuais.    

 

8.2 Instituições religiosas: interferências no processo de subjetivação de sujeitos gays 

Eu nunca fui um adolescente muito rebelde, sempre fui muito educado, muito 

amoroso com meus pais e nessa época todo discurso deles era voltado para o 

sentido de que eles nunca seriam felizes (por eu ser gay), que eu nunca seria feliz, 

que as pessoas são muito preconceituosas, que o restante da família nunca iria 

aceitar, que eu seria a vergonha da família. Então, era um discurso que tinha uma 

carga temática muito pesada, fora a parte religiosa da coisa, que eu iria para o 

inferno... Talvez não que eu fosse para o inferno, mas que Jesus não aceita, não é 

isso que Deus quer para a tua vida, esse tipo de coisa. (CFP, 2019, p. 51). 
 

A subjetividade de sujeitos não heterossexuais é marcada por vários aspectos que 

negam a possibilidade de experimentação da sexualidade não heterossexual. Dentre as 

instâncias reguladoras de corpos e da moral, encontram-se as instituições religiosas. A 

pesquisa realizada pela FPA (Venturi, & Bokany, 2011) explicitou, a nível nacional, a 

presença de preconceito sob forte influência religiosa na trajetória de sujeitos não 

heterossexuais. 

Nos debates acerca da garantia (ou não) dos direitos da população LGBT, muitas 

lideranças religiosas ocuparam e ainda ocupam lugares de negociação no Estado, 

posicionando-se contra projetos de lei que objetivam/objetivaram proteger esta população 

das inúmeras violências perpetradas contra seus membros. Prova disso pode ser observada 

pelo tempo despendido até a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal 

– STF, no ano de 2019. Na tramitação do PLC nº 122 de 2006, mais conhecido como 

projeto anti-homofobia ou projeto de criminalização da homofobia, por reações de 

lideranças religiosas no poder legislativo o debate se arrastou no Congresso Nacional por 
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treze anos (Venturi, & Bokany, 2011). A criminalização só foi possível no Brasil após a 

judicialização da pauta, diante da reconhecida inércia e estagnação do Legislativo em 

discutir a questão. 

 A intolerância presente em posicionamentos fundamentalmente conservadores e 

religiosos é reproduzida através de programas religiosos de TV, programas de rádio, jornais 

e nas próprias igrejas (Rodrigues, 2011). Para o autor, o preconceito contra as sexualidades 

é um fenômeno social complexo, enraizado na cultura, sendo atravessado fortemente pelas 

influências das religiões cristãs, em nosso contexto. Todos os relatórios produzidos no 

Brasil durante a realização de paradas gays em alguns lugares do país (Carrara, Ramos, & 

Caetano, 2003; Carrara, & Ramos, 2005; Carrara et al.,2006; Carrara et al., 2007) revelam 

o caráter excludente das religiões cristãs no Brasil no que se refere à experiência da 

sexualidade não heterossexual. 

 Júnior (2019) nos auxilia a pensar sobre a influência da religião na vida individual 

e/ou coletiva de sujeitos não heterossexuais. De acordo com o autor, a religião é um 

fenômeno que revela a estrutura social de um povo. Para ele, o ethos de um povo, ou seja, 

o conjunto de valores e hábitos morais na constituição de determinado grupo ou sociedade, 

é atravessado por elementos de sua tradição religiosa. Há, historicamente, uma relação de 

muita proximidade entre as questões relacionadas à sexualidade e à religião em todas as 

culturas. Tais relações podem ser explicitadas através, por exemplo, do controle do corpo e 

libertação da alma, da relação entre a fertilidade feminina e os mistérios da criação etc., 

que são possibilidades desta relação às vezes benéficas, prejudiciais e/ou repressoras 

(Júnior, 2019). 

Arthur: Primeiro tem aquela questão de não reconhecimento de si mesmo, tipo: eu 

vou esconder até morrer, ainda mais pelo meio da família também. Você tem uma 

conjuntura, pelo menos na minha família que são evangélicos conservadores, então, 

uma parte dela, né [...].  
 

O que nos interessa aqui é representar, através das narrativas dos sujeitos da nossa 

pesquisa, como a produção discursiva de familiares, e a influência de posicionamentos 

religiosos sobre esses discursos, pautados no modelo da heteronormatividade, impactaram 

a vida destas pessoas na esfera pública e privada. Um primeiro aspecto pode ser discutido 

em relação ao processo de aceitação da orientação sexual pelo/do sujeito, atravessada por 

inúmeras dificuldades no contexto familiar nas quais, em muitos casos, estão presentes 

aspectos ligados à religião/religiosidade que dificultam o relacionamento entre os 

integrantes da família. 
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 Em consonância com alguns dados de pesquisas realizadas (Natividade, & 

Oliveira, 2009; Silva, Frutuozo, Feijó, Valério, & Chaves, 2015), alguns participantes da 

nossa investigação relatam dificuldades em seus relacionamentos familiares em 

decorrência de sua orientação sexual, sobretudo, no que diz respeito às influências e 

interferências da religião enquanto uma instância de poder que, socialmente, está 

autorizada a dizer sobre os corpos, sexualidades e desejos em termos dicotômicos: certo 

(tido como o regido por Deus)/errado (tido como pecado), céu/inferno, salvação/perdição, 

normal/patológico etc. 

Thomas: Foi bem difícil crescer como homem gay [...], se perceber no mundo 

assim, eu achei muito complicado! Tanto é que demorei muito tempo para me 

aceitar. [...] Crescer como homem gay foi muito difícil, principalmente na minha 

família. Minha família é muito preconceituosa, sabe? E eu sempre me percebi como 

homem gay, mas eu nunca acreditava. Eu não queria acreditar e queria tentar mudar 

isso. Então, eu levava muito em conta a questão religiosa. Então, a família e 

religião pesavam muito. [...] A minha família é muito religiosa, então, a minha 

família acha que isso é errado. Acham que eu vou para o inferno. [...] Eu também já 

fui evangélico nos meus 16 anos, isso pesou muito para mim, porque a igreja 

colocou na minha cabeça que eu estou errado, que eu tenho que mudar, que eu 

tenho que procurar Deus, que isto é um espírito que está comigo. [...] Como é que a 

gente pensa que não está errado, né? Como é que a gente pensa que a gente não 

pensa que eu fui um erro neste mundo?  
 

 Aurélio (2019) nos auxilia a refletir sobre as questões referentes ao campo dual 

entre espiritualidade e sexualidade. De acordo com o autor, esse dualismo é constituído por 

uma valorização hierárquica organizada e estabelecida a partir de definições conceituais de 

oposições binárias, na qual uma das partes, neste caso a espiritualidade, é legitimada 

socialmente em termos de maior valoração em relação à sexualidade. Assim, para o autor, 

“essas categorias duais são interdependentes através de uma relação dinâmica, na qual 

aquela que ontologicamente foi mais valorizada depende, para sua significância, da 

subjugação e exclusão da outra” (p. 262).  

Ainda para Aurélio (2019), é necessário o reconhecimento do dualismo 

heterossexualidade/LGBT como fenômeno historicamente construído sob forte influência 

do cristianismo. O autor continua dizendo que as práticas afetivo-sexuais de pessoas não 

heterossexuais e a diversidade das expressões de gênero são tomadas como subversões 

morais contrárias às imposições bíblicas. Todo arcabouço discursivo cristão, segundo 

Aurélio (2019), tem sido usado por quase dois milênios para explicitar o “heterossexismo 

como uma opressão do mundo naturalmente ordenado” (p. 262).  
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Aurélio (2019) relata que nos primórdios da construção do cristianismo, em relação 

à sexualidade, houve fortes influências dos filósofos estóicos da época que compreendiam 

o sexo em duas perspectivas distintas: como um desafio ou empecilho para uma vida 

contemplativa, ou legitimava-o em termos de reprodução e procriação. Consequentemente, 

a perspectiva da moral sexual cristã produziu historicamente inúmeras formas de 

condenação a não heterossexuais, não reconhecendo as pluralidades de experiências e 

expressões da sexualidade e, em decorrência disso, as variadas formas dos(as) LGBTs 

vivenciarem seus amores, afetos, desejos, prazeres etc.  

A partir de uma imposição heteronormativa legitimada em instâncias divinas por 

produções discursivas hegemônicas normatizadas socialmente como senso comum, 

enraizadas e naturalizadas enquanto possibilidade única de expressão da sexualidade, 

foram produzidos diariamente em nossa sociedade discursos que afirmam em sua retórica 

que sujeitos não heterossexuais não são criações divinas, conferindo à sua forma de se 

relacionar afetiva e sexualmente um caráter pecador, desviante de conduta, abominável etc. 

(Aurélio, 2019).   

Raphael: [...] A minha mãe sempre foi muito rígida e a minha mãe sempre pensou 

que se eu demonstrasse algum jeito feminino ou algo do tipo, eu estaria sendo 

condenado ao inferno ou algo do tipo, porque a minha família é de base religiosa e 

de base militar, então, tipo assim, fui criado na linha. [...] Em casa, a minha mãe 

continuava da mesma forma, assim: me tratando mal! E às vezes ela me tratava 

mais mal por conta das minhas tias. As minhas tias, por serem extremamente 

religiosas, mais do que a minha mãe ainda, elas se descobriram evangélicas – 

porque quando eram católicas era um pouco mais tranquilo –, assim que todas as 

minhas tias viraram evangélicas, a situação piorou demais, no sentido de que tipo, 

eu não podia ouvir determinados tipos de música por que eram consideradas do 

capeta ou porque ela [a música] era gay demais e aí eu apanhava por isso! [...] A 

parte mais religiosa da minha família me odeia, me abomina! Eles acham que eu 

sou capeta na figura de gente.   
 

Francisco: [...] Apesar de que eu achava que era errado e que tinha que ser 

escondido mesmo [se referindo ao fato de ficar com o rapaz que ele gostava]. 

Várias vezes eu tive esse conflito, conflitos religiosos, assim. [...] Lá em casa, a 

questão que mais pegava mesmo era a questão religiosa e também pelo fato do meu 

irmão ser heterossexual [...]. 
 

Anthony: [...] pensavam que eu mudei [em relação a ser gay] porque eu continuava 

indo à igreja com eles. [...] Eu nunca tive uma escolha de religião. Por exemplo, se 

eu falasse que eu não queria mais ser evangélico porque eu quero ser católico, eu 

não poderia ser. Então, na ideia e na cabeça deles o fato de eu estar acompanhando 

eles significava que eu estava mudando e eu ia casar com uma mulher daqui vinte 

anos. 
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 É a partir de posicionamentos conservadores e descontextualizados, baseados 

fundamentalmente em passagens bíblicas que condenam as expressões não heterossexuais, 

que o cristianismo, de forma geral, historicamente vem exercendo um papel de exclusão 

destes sujeitos. Segundo Aurélio (2019), as pessoas LGBT que insistem em continuar 

exercendo sua espiritualidade em suas comunidades de fé, passam a ter uma experiência de 

espiritualidade fragmentada. Além disso, como consequência dessa retórica, as relações 

interpessoais dos(as) LGBTs com suas famílias e círculos sociais acabam sendo afetadas de 

forma negativa, uma vez que esses corpos não têm um espaço livre para expressarem sua 

sexualidade. 

Algumas pesquisas, por exemplo, explicitam a realidade de sujeitos não 

heterossexuais no que diz respeito ao adoecimento mental em decorrência de sua própria 

não aceitação e da rejeição destas experiências por pessoas próximas. Algumas patologias 

são desenvolvidas, como, por exemplo, crises de ansiedade, depressão e pensamentos 

suicidas (Ceará, & Dalgalarrondo, 2010). Em relação ao último, de acordo com Teixeira-

Filho e Rondini (2012), sujeitos não heterossexuais têm maior tendência a terem 

pensamentos de suicídio e/ou efetivarem o ato de tirar a própria vida. Sentimentos de culpa 

e autocobranças emergem como resultado de pressões externas e, em muitos casos, sujeitos 

adoecem ao reprimirem e sublimarem sua sexualidade e sua própria identidade (Aurélio, 

2019). Em nossa pesquisa, ficou evidente que estes sentimentos em maior ou menor 

medida estão invariavelmente ligados, ainda que não apenas como decorrência de preceitos 

religiosos. 

Não foi nosso intuito, neste tópico, dicotomizar as experiências não heterossexuais 

e os fenômenos da religiosidade e espiritualidade. O que buscamos evidenciar foi como os 

discursos religiosos, historicamente, produziram e ainda vêm produzindo uma 

fragmentação das experiências com o religioso e como tais posições 

influenciaram/influenciam as experiências familiares, sociais e individuais de membros da 

comunidade LGBT. Em vez de procurar culpados, podemos oferecer caminhos possíveis 

de experimentação da religiosidade e espiritualidade em termos mais inclusivos da 

diversidade sexual, sem que a prática da fé não produza inúmeras formas de adoecimento 

mental.  

De acordo com Aurélio (2019), podemos pensar em alguns pilares para promover a 

inclusão de não heterossexuais a partir de epistemologias religiosas e sociais. Dentre eles, 

o autor sugere a desconstrução do fundamentalismo religioso e o enfrentamento do 

fanatismo e radicalismo reproduzidos nas instituições religiosas; uma abordagem 
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metodológica histórico-crítico de passagens bíblicas que invisibilizam as experiências não 

heterossexuais, através de uma (re)interpretação textual que vise à aproximação de 

membros LGBTs aos espaços religiosos e à própria Bíblia;  identificação, sob o olhar de 

não heterossexuais, de passagens bíblicas de afirmação de sua sexualidade, utilizando-as 

como estratégias de empoderamento da comunidade LGBT; uma construção teológica
32

 

queer que reconheça o lugar historicamente ocupado por pessoas não heterossexuais, 

denunciando discursos heteronormativos hegemônicos que produzem formas subalternas 

de existência (Aurélio, 2019); e, sobretudo, produção de uma (re)interpretação das 

dualidades sexualidade/religiosidade, não heterossexualidade/heterossexualidade com 

vistas à ampliação das experiências possíveis de experimentação da sexualidade humana.  

As reflexões elaboradas neste tópico se voltaram ao cristianismo porque este foi o 

pensamento religioso apresentado pelos entrevistados. Mas a fim de não hegemonizar a 

cosmovisão cristã, é adequado pontuar que as diferentes religiões carecem de serem 

analisadas em seus modos específicos de lidar com as experiências e as sexualidades de 

não heterossexuais.  

8.3 Instituições escolares: refletindo sobre negações, ocultamentos e/ou 

potencialização das experiências não heterossexuais 

Então, eu acho que a minha infância foi bem complicada por conta disso tudo, a 

quantidade de bullying. Na escola eu era um aluno incrível, um menino inteligente, 

dedicado e tal, e ao mesmo tempo eu era o cara de quem os meninos tinham raiva, 

não gostavam de mim, viviam me ameaçando gratuitamente. Então, eles ficavam 

parados na frente da escola esperando eu sair para poder bater em mim, por quê? 

Por nada, só porque eu era diferente deles, entendeu? E isso incomodava muito 

eles. Eu, realmente, tenho lembranças péssimas, muito ruins da minha infância 

nesse sentido. (Conselho Regional de Psicologia, 2019, p. 25). 
 

 Não há como pensar qualquer fato social sem que nos debrucemos sobre uma 

contextualização histórica sobre suas produções, práticas etc. Portanto, num primeiro 

momento, faz-se necessário recuperar tal percurso para que possamos pensar os espaços 

escolares e sua relação com as sexualidades. Assim, para iniciar o debate, pensaremos essa 

                                                             
32 Não foi nosso objetivo produzir um debate amplo sobre as questões que habitam esse campo, mas sim 

demonstrar a realidade de homens gays que participaram de nosso estudo sobre seus respectivos processos de 

subjetivação sob forte influência de posicionamentos religiosos e a construção de relações (familiares, sociais 

e com eles mesmos) a partir de tais questões. Para o alargamento da discussão pertinente à sexualidade em 

intersecção com a religião/religiosidade, sugerimos a leitura da parte 4: Repensando a relação entre gênero, 

sexualidade, Psicologia e religiosidade do livro Psicologia, gênero e diversidade sexual: saberes em diálogo 

(Conselho Regional de Psicologia/MG, 2019) e/ou Psicologia, laicidade, espiritualidade, religião e outras 

tradições: encontrando caminhos para o diálogo (Conselho Regional de Psicologia/MG, 2019).  
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instituição em termos de produção de diferenças, distinções, desigualdades (Louro, 2003), 

sobretudo, em relação às experiências não heterossexuais. 

 Guacira Louro (2003) nos apresenta tal contextualização, dizendo que a instituição 

escolar, de forma geral, desde seus primórdios, assumiu um papel que buscava distinguir as 

pessoas. Primeiramente, quanto ao próprio acesso; posteriormente, diferenciando os 

sujeitos já inseridos através de várias estratégias de classificação, ordenamento e 

hierarquização, separando os jovens dos mais velhos, católicos e protestantes, pobres e 

ricos e, no que tange aos aspectos relacionados ao sexo e sexualidade, a diferenciação entre 

meninos e meninas, homossexuais e heterossexuais. Portanto, para a autora, precisamos 

problematizar as questões que dizem respeito a esse processo de separação/distinção e 

quais os possíveis efeitos dessa produção de diferenças.  

 A instituição escolar separa e institui através de seu conjunto de símbolos e de 

códigos, delimitando espaços para o controle dos corpos, dizendo quem pode fazer o quê e 

em que lugares estão autorizados a fazê-lo ou não. Dessa maneira, os espaços 

escolares/educacionais informam a razão pela qual o sujeito existe. Não há dúvidas de que 

as distinções de raça, gênero, classe e sexualidade estão implicadas nas construções 

históricas do espaço escolar, e é somente através dessa historicidade que podemos 

encontrar explicações para a lógica empregada na gestão dos corpos e na própria gestão do 

contexto escolar (Louro, 2003).  

 Nas instituições escolares/educacionais é produzida uma série de gestos, 

movimentos, sentidos que são incorporados pelos atores que as constituem. Ali é aprendida 

a forma que se deve olhar, sentar, ouvir, o momento certo que se deve falar e se calar, o que 

preferir. É ensinado o que/quem deve ser tocado e, na maioria das vezes, o que/quem não 

se deve tocar. É nesse conjunto de discursos, práticas e saberes que, através de lições 

marcadas pelas diferenças, a instituição escolar confirma e produz diferenças. Não se trata, 

no entanto, de uma posição passiva daqueles(as) que estão sendo atravessados por este 

processo de internalização desses ensinamentos ao receber tais imposições externas, mas 

de um processo em que ativamente se incluem e são incluídos nessas estratégias de 

aprendizagem: “reagem, respondem, recusam, ou as assumem inteiramente” (Louro, 2003, 

p. 61). 

Como referido, não por acaso, os relatórios oficiais publicados pelo Estado sobre a 

homofobia no Brasil e outras pesquisas desenvolvidas sobre o tema demonstram que 

espaços escolares e ambientes familiares são considerados os principais locais de violação 

de direitos de pessoas não heterossexuais (Carrara et al.,2003; Carrara & Ramos, 2005; 



144 
 

Carrara et al., 2006; Carrara et al., 2007; Costa et al., 2008; Venturi, & Bokany, 2011; 

SDH, 2012; SDH, 2013; SEDH, 2016). De acordo com Prado e Junqueira (2011), não 

devemos pensar os espaços escolares/educacionais como espaços que passivamente 

recebem o fenômeno da homofobia de forma sutil. De forma contrária, além de ter sua 

entrada consentida coletivamente, a homofobia (e não somente ela) tende a ser até 

estimulada em seus espaços. 

Portanto, é a partir da produção, reprodução e atualização cotidiana de práticas, 

valores, discursos etc., que as instituições escolares/educacionais têm se configurado 

historicamente como espaços que dão visibilidade às práticas heteronormativas enquanto 

única possibilidade de experimentação da sexualidade humana, silenciando experiências 

que escapam a este modelo (Prado, & Junqueira, 2011). Esse silenciamento é produzido 

através de inúmeras violências que, ora sutis, ora explícitas em maiores ou menores níveis, 

violentam diariamente sujeitos não heterossexuais, instituindo formas subalternas de 

existência. 

Pelo uso de “pedagogias da sexualidade” (Louro, 1999), traduzidas em uma 

“pedagogia do insulto” (Prado, & Junqueira, 2011), através do mascaramento de nossa 

linguagem do dia a dia, evocação de piadas e brincadeiras de cunho vexatório, insinuações, 

jogos, apelidos e desqualificações etc., o espaço educacional configura-se e consolida-se 

por meio de inúmeras formas de opressão. Com a participação direta ou omissão dos 

sistemas de ensino, agregadas à imparcialidade e neutralidade de comunidades, famílias, 

sociedades e instituições do Estado (Junqueira, 2009), criam-se inúmeros mecanismos de 

silenciamento, dominação, normalização, marginalização, exclusão e objetificação (Prado, 

& Junqueira, 2011) que subalternizam e inferiorizam sujeitos não heterossexuais. Isso, 

inclusive, pode acontecer em escolas que proclamam a inclusão e o respeito à diversidade 

sexual em seus espaços, como foi apontado por Seffner (2013). 

Como ressalta Prado e Junqueira (2011), meninos podem estar sujeitos ao escárnio 

e humilhações antes mesmo de se identificarem enquanto homens gays. Essas formas 

violentas de opressão podem ser perpetradas por crianças, antes mesmo de saberem o que 

essa forma de preconceito e violência significa e, também, por adultos. Para os autores, o 

“viadinho da turma” geralmente é exposto a uma série de humilhações vexatórias, tendo 

seu nome escrito em paredes de banheiros, carteiras, sendo alvo de zombarias, 

brincadeiras, situações de constrangimento de forma geral em toda vida escolar. O relato 

seguinte expressa essa realidade opressiva: 
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Thomas: [...] Na escola, por exemplo, eu sempre sofri preconceito. Eu sempre 

gostei de ter um cabelo maiorzinho, então, já perguntavam: ah, você tem um cabelo 

grande, você quer ser mulherzinha? Eu acho que eu sempre tive jeito, desde 

criança, porque todo mundo percebia e todo mundo falava para toda escola que eu 

ia ser gay. Então, eu achava muito difícil! Eu sofria muito preconceito. Já me 

chamavam de viadinho e a gente é excluído né, de muitos grupos sociais por causa 

disso. É péssimo e a gente só se reprime, né? Aquilo vai sendo alimentado na nossa 

mente [...]. 
 

Welzer-Lang (2001) aponta outro aspecto importante sobre o esquema de 

dominação masculina em vários espaços sociais. A escola integra o que o autor define por 

“a casa dos homens”. Nessa casa simbólica, a todo o momento homens são submetidos a 

relações de poder, o que consistirá em testes que irão comprovar sua virilidade masculina, 

além de ensiná-los a serem um “verdadeiro” homem. Essa aprendizagem ocorre por meio 

de inúmeras formas de violência e opressão. Para além da homofobia presente nesse 

contexto, revelam-se os mecanismos sociais de dominação masculina de homens sobre 

mulheres. Através da compreensão do preconceito como um sistema de legitimação de 

hierarquias de poder que produzem subalternizações e inferiorizações de existência, 

permite-nos inferir que Thomas, por gostar de ter o seu cabelo maior, foi submetido a essas 

violências, pois, na visão heteronormativa e sexista de conceber as questões de gênero e 

sexualidade, ele apresenta características que se aproximam de padrões socialmente tidos 

de feminilidade. Logo, precisa ser “corrigido”.  

Théo: Eu tenho 24 anos, então, quando eu era criança, era só brincadeirinha. Não 

era ofensa, não era xingamento. Mas eu não tenho lembrança de sofrer algo muito 

pesado, sabe? Algumas vezes, hora ou outra alguém me chamava de viadinho 

quando eu estava jogando bola com as meninas ou jogando queimada, mas para 

mim aquilo não dava em nada, porque eu era viado mesmo! Eu já sabia disso, 

então, eu só olhava e falava: ah! Que ruim, né? Mas eu sempre presenciei muito, 

porque eu tenho amigos da minha cidade que são muito afeminados. Eu me acho 

afeminado, mas têm uns que são bem mais afeminados do que eu e eu presenciava 

tudo que eles passavam, sabe? De xingar mesmo, tratar mal, mas comigo assim: 

não aconteceu!  Eu acho que eu tenho muita sorte por isso, porque o pouco que 

acontecia nunca me afetou! [...] Eu tenho a lembrança de uma vez que eu estava 

jogando futebol com as meninas e eu chutei a bola na cara da menina e os meninos 

começaram a gritar que eu era homem e que tinha que estar jogando futebol com 

eles.  
 

Como aponta Prado e Junqueira (2011), essas “brincadeiras” revelam alguns 

aspectos importantes: em alguns momentos servem de camuflagem, ora explicitam 

inverdades e insultos, em jogos de poder presentes em relações socialmente hierarquizadas 

que marcam a consciência das vítimas. São inscritas nos corpos de não heterossexuais, 

sendo registradas em suas memórias, moldando, assim, a forma como cada sujeito vítima 
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do preconceito se estabelece no mundo (Prado, & Junqueira, 2011; Silva, 2019). Pode ser 

que o fato acidental de Théo ter acertado a bola no rosto de uma menina se transformasse 

em uma violência consentida sobre ele, se ele decidisse jogar futebol com os outros 

rapazes. Afinal, no sistema sexista de conceber a sociedade, aprende-se a ser um 

“verdadeiro homem”, através de todo tipo de violência, tanto contra as mulheres quanto 

entre os próprios homens. Além disso, no relato anterior fica evidente, sob a perspectiva do 

modelo instituído de dominação de homens sobre mulheres, como a aproximação de um 

homem às características de feminilidade se torna determinante para a perpetração das 

inúmeras formas de violência.   

Raphael: [...] Fui excluído de todos os círculos sociais, principalmente, na infância, 

porque era necessário você estar jogando futebol, você estar incluído no padrão 

menino de ser apaixonado pelo futebol, gostar de brincar de boneco, de carrinho e 

eu preferia bonecas porque eu achava incrível, só que isso acabou me afetando de 

uma forma um tanto quanto negativa e um tanto quanto positiva, porque, tipo: 

negativo por eu ser excluído de todos os círculos sociais na escola ou de apanhar 

dos meninos por conta disso, mas, por outro lado, fez com que eu conhecesse 

pessoas incríveis ou que eu me tornasse uma pessoa muito mais forte por conta 

disso. Durante o ensino fundamental, a minha vida foi praticamente um inferno! 

Era horrível ter que ir para a aula e voltar para casa, por motivos óbvios: na escola 

eu apanhava, em casa eu também apanhava e aí eu ficava muito nessa: meu Deus, 

eu apanho na escola e em casa por ser feminino demais ou por ser desfocado. Eu 

nunca denunciei e eu nunca falei com a minha mãe sobre o bullying que eu sofri. 

Nunca falei para ninguém da escola também, seja para os superiores, professores ou 

diretores, mas todo mundo sabia! Assim, não é normal você ver um menino 

apanhando e “Ah, é só uma brincadeira”. Nunca é uma brincadeira!  
 

Assim, como demonstrado por Prado e Junqueira (2011), o que parece não ser 

observado é que o insulto representa uma ameaça que pode atravessar as vivências no 

cotidiano de todos (não heterossexuais e heterossexuais), pois pode ser ampliado a 

qualquer um que em algum momento “fracasse” na demonstração da masculinidade a que 

é submetido diária e sucessivamente. Dessa maneira, gostar de futebol, brincar de carrinho 

e/ou bonecos, subjaz uma concepção de um único modelo a ser seguido de masculinidade. 

Algo a ser conquistado por sujeitos masculinos sob fortes sistemas de vigilância social: 

uma busca incansável por um modelo inalcançável. Para Prado e Junqueira (2011) os 

insultos participam da dinâmica cruel do preconceito que, em muitos casos, é materializado 

em forma de violência física, como demonstrado no relato de Raphael, pois o conjunto de 

humilhações e insultos está imbricado a um sistema complexo de relações de poder que 

objetivam produzir inferiorizações sociais e subalternização de experiências não 
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heterossexuais, que são consolidadas a partir de sistemas de relações hierárquicas (Prado, 

& Machado, 2008). 

Outro aspecto evidenciado pelo relato de Raphael seria a omissão dos agentes 

escolares frente aos casos de preconceito contra experiências não heterossexuais. As 

inúmeras tentativas de ocultamento, negação e silenciamento destes sujeitos são também 

formas de violência (Louro, 2003; Dinis, 2011). A esse respeito, Louro (2003) relata: 

Ao não se falar a respeito deles e delas, talvez se pretenda ‘eliminá-los/as’, ou, pelo 

menos, se pretenda evitar que os alunos e as alunas ‘normais’ os/as conheçam e 

possam desejá-los/as. Aqui o silenciamento – a ausência da fala – aparece como 

uma espécie de garantia da norma. (p. 67). 
 

Esse ocultamento e negação dessas experiências trazem sérias consequências para a 

vida destas pessoas, sobretudo, no período da escolarização. Como principais 

consequências podem existir o adoecimento mental de estudantes, evasão escolar e, em 

casos de maior gravidade, tentativas de suicídio de adolescentes em conflito com suas 

questões de orientação sexual e/ou identidade de gênero (Dinis, 2011). O ocultamento das 

expressões da sexualidade não heterossexuais diz respeito a sentimentos de medo. De 

acordo com Britzman (1996): 

[...] existe o medo de que a mera menção da homossexualidade vá encorajar 

práticas homossexuais e vá fazer com que os/as jovens se juntem às comunidades 

gays e lésbicas. A ideia é que as informações e as pessoas que as transmitem agem 

com a finalidade de “recrutar” jovens inocentes. [...] Também faz parte desse 

complexo mito a ansiedade de que qualquer pessoa que ofereça representações gays 

e lésbicas em termos simpáticos será provavelmente acusada ou de ser gay ou de 

promover uma sexualidade fora da lei. Em ambos os casos, o conhecimento e as 

pessoas são considerados perigosos, predatórios e contagiosos. (p. 79).  
 

 Como aponta Prado e Junqueira (2011), a norma fala sobre todos aqueles(as) que 

são rejeitados, ou seja, aqueles que, por algum motivo, escapam ao modelo socialmente 

instituído. Estes sujeitos ocuparão os espaços de reprovação e repulsa, e serão marcados 

durante a vida toda pela violência heterossexista. É inegável o papel ocupado pelas 

instituições escolares ao longo desses processos de normalização dos corpos e 

marginalização destes indivíduos através da heteronormatividade. Segundo os mesmos 

autores, esta violência está materializada nos livros, currículos, relações pedagógicas, listas 

de presença (quando um menino recebe o número 24), brincadeiras e piadas vexatórias em 

todos os espaços físicos da escola.  

 Para os autores, é necessário o reconhecimento de que a homofobia é um fator de 

sofrimento, exclusão, subalternização em qualquer situação. Não por acaso, inseridos em 
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um ambiente permeado por inúmeras formas de violência, submetidos a vários tipos de 

intimidações e assédios, constantes desqualificações, alguns sujeitos não heterossexuais se 

sentem pressionados a obter os melhores desempenhos, pelo menos acima da média, em 

todos os espaços sociais, outros evadem da escola (Prado, & Junqueira, 2011).  

Raphael: [...] Eu era o aluno modelo que toda a escola queria que eu fosse! [...] Eu 

não conseguia me aproximar de ninguém porque as pessoas me excluíam, eu não 

sei por que, ou só apareciam quando fosse para fazer algum trabalho porque 

obviamente eu era extremamente focado.  
  
 Anthony: [...] Eu sempre estudei, sempre fui um bom aluno e nunca fui de dar 

trabalho, que era uma coisa que eu não entendia. Me deixava pior porque eu parava 

pra pensar: eles têm esse problema comigo só porque eu sou gay mesmo. Não tinha 

mais nada! Eles não tinham o que reclamar de mim, sabe? [...] 
 

 Dessa forma, é possível perceber nos relatos de Raphael e de Anthony que sujeitos 

não heterossexuais são convocados a apresentarem “coisas a mais” para, quem sabe, serem 

tratados em termos de “igualdade”. A internalização dessas exigências, nem sempre ou em 

grande parte, não é perceptível ao sujeito não heterossexual, assim, encontra-se mais uma 

das facetas do preconceito que, muitas vezes, mascara as práticas, discursos em relação ao 

objeto do preconceito. Assim, estes sujeitos podem ser convocados a assumir posturas que 

objetivam fazer deles: o melhor amigo das meninas, aquele que desenvolverá um papel de 

mediação para possíveis relações heterossexuais entre outros homens e suas amigas, o que 

passará cola em dias de prova, o homossexual cômico, entre outros papéis, sempre 

buscando satisfazer e/ou atender as expectativas dos demais (Prado, & Junqueira, 2011).  

 Obviamente, esse contexto de opressões influencia o desempenho de estudantes não 

heterossexuais. Dados produzidos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas- FIPE 

demonstram que quanto mais preconceituosos e discriminatórios forem os espaços 

escolares, menor desempenho e piores resultados são registrados na Prova Brasil, que é 

aplicada pelo próprio INEP (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas [FIPE], 2009). 

Portanto, cabe a todos os órgãos federais, estaduais e municipais, comunidades escolares 

(alunos, professores e profissionais em geral), população, discutir a realidade desses 

sujeitos que historicamente vêm sendo marginalizados e vulnerabilizados. 

Além disso, mais do que refletir sobre formas mais punitivas aos casos de 

preconceito e discriminação nas escolas, precisamos pensar formas de enfrentamento à 

realidade do preconceito e discriminação contra não heterossexuais, problematizando todas 

as questões que legitimam a heterossexualidade enquanto única possibilidade de 
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experimentação da sexualidade humana para não cairmos no erro de produzir mais 

estigmatizações e mais discriminações, como apontado por Seffner (2013). 

Não pretendemos ser taxativos e atribuir ao contexto escolar toda a 

responsabilidade por essa cruel realidade. No entanto, apontar que, do mesmo modo que as 

instituições escolares ocupam o lugar de produtoras de opressão, reconhecemos sua 

potência no enfrentamento a esses tipos de violência. Nesse sentido, acreditamos que a 

Psicologia pode oferecer contribuições significativas enquanto mediadora do/no processo 

educativo, funcionando como uma ferramenta de transformação da realidade social.  

 É de extrema importância que esses espaços educacionais sejam ocupados por nós, 

psicólogos(as), e que o nosso trabalho enquanto profissionais seja/esteja pautado em 

reflexões e práticas críticas que levem em consideração a produção histórica das 

desigualdades (para que não se produzam práticas que reforcem antigas e novas formas de 

exclusão) e o respeito às pluralidades de experiências, reconhecendo assim todas as formas 

de expressão da sexualidade e de gênero enquanto possibilidades de experimentação da 

sexualidade humana.  
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CAPÍTULO 9 

ANÁLISES DA DINAMIZAÇÃO DO PRECONCEITO E DA VIOLÊNCIA 

CONTRA HOMENS GAYS UNIVERSITÁRIOS A PARTIR DOS PROCESSOS DE 

HIERARQUIZAÇÃO E INFERIORIZAÇÃO SOCIAL 

 

9.1 O fazer ciência com/a partir da própria experiência e vivência enquanto homem 

gay 

Este estudo começa anteriormente ao meu trabalho de campo, pois, para além das 

experiências que explicitarei, o processo de entrada na Universidade também atravessou 

minha própria história. Não por acaso, em alguns momentos deste estudo refiro-me a fazer 

pesquisa com/a partir das nossas próprias experiências de vida. Sentimento de pertença foi 

o ponto de partida. Sem entender muito bem o que me esperava, a universidade surge como 

uma possibilidade de libertação. “Mas, libertação do quê?” “Por quê?” Assim como em 

todo o processo histórico sobre sexualidade, o que foi muito bem explorado por Foucault 

(1999), encontrava-me imerso em um emaranhado de saberes, no qual a expressão da não 

heterossexualidade era rigorosamente silenciada e inviabilizada. Todos os sentimentos, 

emoções, prazeres, desejos, amores eram duramente silenciados por dispositivos sociais 

disciplinadores, que no âmbito da moral afastava qualquer tentativa de publicização de 

minhas experiências não heterossexuais.  

Ser gay em um ambiente predominantemente religioso, disciplinador, punitivo, 

nunca é uma experiência fácil. Assim como relata a literatura, o “sair do armário” requer 

do sujeito um alto investimento psicológico, pois ele terá a difícil tarefa de romper com 

todos os aspectos caracterológicos negativos atribuídos à homossexualidade, 

ressignificando e enfrentando a arena privada e pública, que, de alguma forma, 

“desqualifica e torna visíveis os fundamentos, que justificam a subalternidade e 

inferiorização” (Prado, & Machado, 2008, p. 77) de sujeitos. Isso significa dizer que o 

sujeito implicado nesse processo em/de profundas e concretas mudanças conseguirá dar 

visibilidade à sua não heterossexualidade a partir de sentimentos de pertença a outros 

grupos sociais, que atribuem à experiência homossexual características positivas e 

legítimas de experimentação da sexualidade não heterossexual. 

O ano era 2012, recém-aprovado no curso de Farmácia de uma instituição pública 

de ensino superior do Rio de Janeiro, a Universidade chega em minha vida como um 
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espaço novo, de descobertas, de libertação. Já “fora do armário” para meus familiares, a 

minha sexualidade ainda não era totalmente declarada. Ocupando o lugar da invisibilidade 

e do privado, percebi um universo quase que paralelo. A relação entre sexualidade e 

contexto universitário seria, naquela época, a oportunidade que eu precisava para vir a 

público e começar a falar abertamente sobre meus amores, meus medos, meu 

direcionamento afetivo-sexual, minha não heterossexualidade.   

Não contente com a escolha do curso, logo no início, já pensava em uma segunda 

opção para o segundo semestre. Não fui o tipo de aluno que no ensino médio foi submetido 

a entrevistas de orientação profissional e sabia certamente o que queria fazer em relação a 

uma carreira profissional. Aliás, estar em uma universidade pública era quase que 

inimaginável para um aluno de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, gay. 

Inicialmente, pensei no curso de Direito da mesma instituição e que, por felicidade, não 

abriria vaga para novos alunos no segundo semestre. A partir desse momento a Psicologia 

surge. Sem entender muito bem a relação entre o Direito e a Psicologia, optei por esta 

última, na pretensão de migrar algum dia para minha, até então, primeira opção. Isso nunca 

aconteceu.  

Logo no primeiro período, com as disciplinas, começo a me apaixonar por essa 

ciência e como um leigo nas questões que a Psicologia se implicava, de alguma forma, 

começa a surgir o interesse por utilizar essa ciência para ajudar pessoas a não passarem por 

todo sofrimento que algum dia passei, ao tentar falar sobre minhas experiências não 

heterossexuais. Nesse contexto, era inimaginável que minhas questões em relação à 

homossexualidade, e o sofrimento pelo qual pessoas são/estão submetidas cotidianamente, 

tornar-se-iam objeto de uma pesquisa científica, mas eu sabia que em algum momento a 

Psicologia seria útil para pensar a realidade dessas pessoas que historicamente são/estão 

sendo invisibilizadas e silenciadas. 

O tema referente às questões de gênero e sexualidade sempre permeou minhas áreas 

de interesse. Houve algumas tentativas de inserção em coletivos dentro da própria 

universidade para que eu pudesse ter uma formação mais crítica e política no que diz 

respeito aos pressupostos teóricos, que nas últimas décadas vêm mapeando essa realidade. 

No entanto, assim como apresentado por Silva (2017), esses coletivos se configuravam 

como grupos que visavam promover festas de socialização para a comunidade LGBT no 

contexto universitário. De fato, é necessário que esses grupos produzam esse tipo de 

evento, pois a representatividade e visibilidade na instituição são necessárias, no entanto, o 
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que eu buscava era uma formação mais crítica e política em que eu pudesse teorizar e 

pensar sobre essas questões de forma contextualizada e situada.  

Assim como aponta Melino e Rafaela (2014), “os saberes contra-hegemônicos são 

cotidianamente negligenciados e vistos como subalternos” (p. 42). Dessa forma, são raros 

os cursos em ciências humanas e sociais em que a grade curricular contempla de forma 

ampla e efetiva as discussões sobre diversidade sexual e gênero. Não distante dessa 

realidade, eram ínfimos os debates acerca da diversidade sexual e gênero no curso de 

formação em Psicologia. Quando aconteciam, eram debates isolados em disciplinas em que 

a sexualidade aparecia de alguma forma. Enquanto isso havia a emergência de debater a 

realidade dessas pessoas frente seu processo de subjetivação, atravessada e implicada pelo 

preconceito no campus universitário e a omissão da instituição frente aos casos de 

violência em seus espaços físicos. Por conta dessa realidade, desenvolvi a pesquisa referida 

na introdução desta dissertação (Silva, 2017). 

Barros e Silva (2012) relatam que “certos acontecimentos só nos são 

compreensíveis se vistos de seu interior, se conseguimos apreendê-lo por intermédio dos 

sujeitos que deles participam, ou seja, encarnados em uma experiência individual” (p. 137). 

Nesse sentido, em consonância com os estudos de Queiroz (2015), as atividades em grupo 

de homens gays e a escuta destes homens, alcançados no percurso da presente 

investigação, possibilitaram conhecer como cada um deles, a nível individual e/ou coletivo, 

constrói sentidos para as suas experiências de preconceito. 

Dessa maneira, ao refletirem coletivamente, no grupo focal, como percebiam a 

realidade do preconceito contra não heterossexuais nos diferentes campi da universidade 

em questão, foi possível tecer conexões entre a história subjetiva e a trajetória coletiva de 

muitos sujeitos autodeclarados pertencentes à comunidade LGBT. Realizando as 

investigações com histórias de vida, articulou-se o nível subjetivo das narrativas ao nível 

mais geral das análises sobre o modo como a dinâmica do preconceito contra sexualidades 

determinam modos específicos de relações com o contexto acadêmico, “já que as histórias 

narradas sempre nos enviavam do campo individual e pessoal ao campo social, histórico e 

político” (Queiroz, 2015, p. 212). Nas palavras de Barros e Silva (2002): 

Certas pessoas não conseguem tomar consciência de sua própria condição histórica; 

apenas distinguem uma sucessão de acontecimentos, para elas arbitrários, que 

fazem parte de suas vidas. Falta-lhes a experiência de historicidade que pode ser 

conseguida por esse método, uma vez que tem como uma de suas premissas ajudar 

os sujeitos a apreenderem e interpretarem suas próprias histórias. É pela função de 

historicidade, assegurada pela singularidade do funcionamento psíquico de cada 

um, que o sujeito opera uma mudança em relação à sua história passada, na forma 
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pela qual essa história é “mobilizadora”. Isso significa que, na medida em que 

identifica as determinações da história, ele entende a maneira pela qual essa história 

o condiciona, compreendendo o agora a partir do que já passou, podendo então agir, 

a partir de um trabalho de “reescritura”, para modificar o sentido de sua história e 

tentar vir a ser seu sujeito, transformar-se em “criador de história”. [...] O sujeito 

não conta simplesmente sua vida; ele reflete sobre ela quando a conta. (p. 139 apud 

Queiroz, 2015, p. 213). 
 

Através do estabelecimento das relações com e entre homens gays, portanto, 

pudemos constatar a reflexão, nas histórias contadas, das relações de poder, e a capacidade 

dos sujeitos de pensar criticamente sobre os processos que os constituem, além das 

intencionalidades que subjazem ações e produções discursivas sobre seus processos de 

invisibilização (Queiroz, 2015). É, nesse sentido, que a criação do grupo focal e a escuta de 

homens gays sobre suas experiências de preconceito na universidade, para além de um 

recurso metodológico de produção de dados de pesquisa, propicia a emergência de sujeitos 

políticos capazes de questionar as desigualdades historicamente produzidas que violam e 

impedem a visibilização da diversidade de experiências, sobretudo no que diz respeito à 

não heterossexualidade, como possibilidade legítima de existência.  

Em concordância com Queiroz (2015), ao considerar o conceito de reflexividade, 

um desafio encontrado no trabalho de campo foi o aperfeiçoamento da minha capacidade 

de escutar o modo pelo qual os sujeitos de minha pesquisa atribuíam sentidos à suas 

próprias experiências ao longo da vida e no contexto da Universidade, frente à realidade do 

preconceito, não para produzir um conhecimento “sobre eles” ou “para eles” e, nem 

mesmo, “com eles”, mas sim, produzir elaborações, pela reflexividade (Mountian, 2014), 

“um saber sobre a ‘minha relação com eles’, única experiência sobre a qual eu poderia ser 

legitimado enunciador” (Queiroz, 2015, p. 213).    

 É a partir dessa posição enquanto pesquisador que espero contribuir para o debate 

no campo Psicológico e dos Direitos Humanos, pensando em estratégias que visem à 

problematização da legitimidade da lógica heteronormativa e reconhecendo a necessidade 

de práticas profissionais críticas e comprometidas com a transformação da realidade social 

e a construção de espaços mais acolhedores para as experiências não heterossexuais, na 

Universidade. Comecemos.  

 

9.2 A chegada à Universidade  

Independente da orientação sexual e/ou expressão de gênero, o ingresso do 

estudante em uma instituição de ensino superior é marcado por processos que envolvem 
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níveis variados de complexidade. Como demonstrado no capítulo anterior deste estudo, as 

trajetórias de sujeitos não heterossexuais em todo ciclo vital são marcadas por uma série de 

inviabilizações, silenciamentos e ocultações. Logo, há expectativa por parte de sujeitos que 

o contexto universitário será mais receptivo e acolhedor, que lhes permitiria a 

experimentação da sexualidade humana em suas nuances mais diversas e plurais, 

afastando-se das inúmeras formas de opressão no quesito expressão da sexualidade 

humana. Esta expectativa se realiza e é explicitada conforme os relatos a seguir: 

 Bernardo: Dentro da universidade me sinto num ambiente diverso, então, me sinto 

livre. Livre para expressar qualquer coisa que eu quero expressar. Aqui [na 

universidade] sempre tem mais gays que eu estou acostumado a conviver, então, eu 

tenho isso mais presente. Sendo um ambiente de pessoas mais abertas eu me sinto 

mais livre para poder me relacionar com outros caras. Aqui, eu não sinto medo de 

ser abertamente gay. Não tenho medo de que me aconteça algo mal por eu ser 

gay.[...] Eu tenho uma segurança e, conhecendo outros gays em outros cursos, eu vi 

que tipo: eu existo! O meu tipo existe! Existem pessoas como eu, lutando como eu 

e fazendo coisas como eu, só vivendo. Não é uma ilusão da minha cabeça, eu sou 

gay também e outras pessoas também são e elas vivem. 
 

 Théo: Quando eu cheguei aqui no [nome do curso] eu ainda tinha a cabeça muito 

fechada, só que eu já não tinha mais essa preocupação com a minha sexualidade. Eu 

já tinha certeza e eu já tinha morado fora, tinha vivido algumas experiências. 

Quando eu cheguei aqui tudo foi mais aberto, mais amplo. Aqui [na universidade] 

nós temos assembleias que discutem tudo isso, não só o LGBT, mas o racismo, o 

feminismo. Então, a gente consegue entender todos esses casos de uma maneira 

maior. 
  
 Arthur: Eu não fui muito inserido nessa vida de calouro universitário com todas as 

festas e tudo mais, no primeiro momento, e depois já no segundo semestre aí eu me 

identifiquei com outro grupo de pessoas. Mantive todas as responsabilidades 

universitárias, mas aí eu comecei a enxergar que existia uma nova possibilidade do 

que aquela ideia de me prender até morrer. Ela [ideia de prisão] não estava tão 

fortalecida assim. Aí eu saía, teve várias festas, essas coisas e fui me descobrindo 

assim. Teve campo né, trabalho de campo, pesquisa de campo que a gente tem um 

período do dia inteiro pesquisando. Andando, subindo serra, descendo serra, mas 

tem a noite que a gente se hospeda em algum lugar e aí tem várias conversas. E 

aquela é a chance dos alunos da [nome do curso], e eu acho que os cursos de [nome 

do curso] eles têm. A gente tem essa oportunidade de estar junto com as pessoas ali 

no trabalho de campo e isso é uma coisa que os nossos trabalhos de campos duram 

dias, então, tem um contato unicamente com esses alunos. Nesses laços a gente 

conversa e tal, e aí eu percebi que eu poderia ser livre com eles, né? E que ali eu 

estava no meio de pessoas extremamente, que é para mim tipo futuristas. Assim, de 

uma realidade que eu não conhecia. E aí foi isso. Foi uma paixão maravilhosa. 
 

Os relatos de nossos sujeitos dimensionam o papel preponderante assumido pela 

universidade no acolhimento ao discente recém-chegado. No entanto, paradoxalmente a 
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essa realidade, essas mesmas instituições podem (re)produzir inúmeras formas de opressão 

e apagamentos. Não por acaso, pesquisas realizadas em duas instituições públicas de 

ensino superior (Paraíba e Rio Grande do Sul) demonstram que, respectivamente, 70% e 

87% do total de participantes destas pesquisas tinham algum tipo de preconceito contra a 

diversidade sexual e de gênero, corroborando, assim, para a realidade vivenciada de 

preconceitos e discriminações por estudantes universitários não heterossexuais (Lacerda et 

al., 2002; Costa et al., 2015). Assim, acredita-se que, embora, a universidade tenha um 

potencial e abertura para as experiências não heterossexuais, isso nem sempre acontece, 

como Francisco e outros sujeitos relatam, ao contar que o contexto universitário não se 

configura como uma realidade só de inclusão no que diz respeito às experiências 

homossexuais. 

Francisco: [...] Apesar dela [a universidade] ser um espaço, a princípio, mais 

democrático e mais aberto, a universidade também violenta as pessoas no contexto 

dela. Às vezes, algumas sensações que eu tive é que por trás dessa liberdade do 

mundo universitário, muitas vezes existe uma renúncia a essa própria liberdade. [...] 

Bom, pelas minhas experiências, pelas experiências dos meus amigos dentro da 

universidade, eu não vi um preconceito explícito assim de tipo, externalizado 

verbalmente, sabe? Assim, de forma direta, mas de uma forma mascarada. O 

preconceito dentro da universidade, e mais especificamente do campus que eu 

estudo, ele acontece de forma mascarada assim, nos bastidores mesmo.   
 

Raphael: [...] Eu nunca tive uma referência de homem gay na [nome do curso]. Eu 

entrei lá e eu não via nenhuma pessoa gay, nenhuma pessoa gay no prédio, porque 

acaba sendo um prédio mais de exatas. 
 

Anthony: [...] Eu não imaginava que eu iria entrar na faculdade, apesar que eu sabia 

que eu ia ter nota. Eu sempre estudei, então, eu sabia que eu iria bem no ENEM e 

que eu ia ter uma nota para entrar na faculdade, mas eu não me via chegando lá, 

sabe? De estar lá mesmo. Quando eu entrei, eu pensei: talvez eu consiga fazer 

amizades e tudo mais e eu nunca consegui criar vínculo com alguém, de conversar. 

Mas a gente sempre fica com aquele medo de sofrer alguma coisa. Eu nunca sofri 

nada direto, de tipo de algum tipo de ataque, comentário homofóbico direto para 

mim, sabe? [...] Na faculdade eu nunca tive liberdade para falar. Parece que eu 

estou sempre com medo. Conversando com qualquer um eu tenho medo da pessoa 

perceber que eu sou gay e alguma coisa do tipo.  
 

A Universidade participa do processo de subjetivação das pessoas que a integram, 

não assumindo somente a função de capacitar sujeitos para sua vida profissional. Além 

disso, constitui-se em um espaço como – família, instituições religiosas e escolares – de 

produção de subjetividades. Inserido nesse contexto, o sujeito poderá refletir sobre a 

realidade social, sobre suas relações e como estas são estabelecidas e também um 

autoconhecimento sobre a sua própria sexualidade. As diferenças percebidas entre as falas 



156 
 

de Francisco, Raphael e Anthony nos traz um questionamento: será que as distintas 

percepções têm relação com os cursos e campi onde os entrevistados estudam?   

De acordo com Pinho, Dourado, Aurélio e Bastos (2015), a chegada à instituição é 

um fator crucial na vida do sujeito, pois neste momento ele poderá decidir se permanecerá 

ou não na instituição. Os autores chamam a atenção para o fato de que, independente dos 

fatores geradores de conflitos, estes emergem como dificuldades para o aprendizado, para 

o estabelecimento de relações interpessoais, para o maior grau de aproveitamento do curso 

e seu próprio bem-estar na universidade. Levando em consideração esses fatores, podemos 

elencar algumas situações em que a IES não apenas (re)produz, mas também atualiza os 

sistemas de desigualdades, tendo como um marcador importante, a sexualidade, nos 

sistemas de regulação e dominação de corpos.   

Ao receber a aprovação em uma instituição de ensino superior, o estudante dá início 

a uma série de mudanças em sua vida. Para muitos deles, o primeiro aspecto a se pensar é 

seu deslocamento para a cidade onde está localizada a instituição. Muitos estudantes optam 

por residir em repúblicas universitárias por oferecerem baixos custos de moradia e por 

atenderem suas necessidades mais básicas. No entanto, até serem aceitos, eles são 

submetidos às relações hierárquicas, nas quais, em muitos casos, a questão da sexualidade 

é um marcador para a produção de uma série de inferiorizações e subalternizações. Embora 

as repúblicas universitárias não sejam espaços propriamente ditos da universidade, 

podemos considerá-las como uma extensão da mesma, uma vez que é ocupada 

predominantemente por alunos universitários. 

Thomas: [...] Eu cheguei numa república tradicional. [...] E eles eram bem legais, 

mas, assim, sempre que entrava algum calouro, sabe? É aquele negócio de: ah, 

vamos ver, vamos pesquisar mais sobre ele. Será que ele é viadinho? Ah, esse aqui 

tem cara, não sei se vai ser legal ele entrar. E aí eu ficava assim: Nossa, sério isso?  

Incomoda né, um pouco. [...] Na época era meio estranho mesmo esse negócio de 

não poder ser amigo, não poder entrar um homossexual. Isso eu acho que está 

mudando hoje nas repúblicas, isso é bom! [...] Mas têm esses casos como eu falei, 

os que aceitam e os que falam que aceitam, assim como nas repúblicas. É a mesma 

coisa: muitos falam que aceitam, mas na verdade entra um homossexual lá e eles 

ficam mais excluídos. [...] Na República passada eu sentia preconceito, sabe? De 

pessoas que falavam: ah, eu não sou homofóbico, mas eu não gosto que façam isso 

na minha frente. Aí eu falei: Nossa, eu não vou morar aqui mais, sentir isso. 
 

No relato de Thomas é possível notar um aspecto importante na dinâmica do 

preconceito: os limites entre a vida pública e privada. A frase “eu não sou homofóbico, mas 

eu não gosto que façam isso na minha frente” corrobora com a pesquisa da Fundação 

Perseu Abramo (Carrara, & Lacerda, 2011), em que os autores identificam que 75% do 
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total de entrevistados concordam com a afirmativa “tudo bem que casais de gays e lésbicas 

façam o que quiserem em suas casas, entre quatro paredes vale tudo” (p. 79). De acordo 

com os mesmos autores, essa suposta “tolerância” não deve ser considerada em termos de 

aceitação da não heterossexualidade, ao contrário, deve ser compreendida em termos de 

prescrição, pois afirmativas como esta reforçam a ideia de que a aceitação social desses 

sujeitos só será permitida caso eles ocupem o lugar do impensável (Prado et al., 2009), do 

privado, do escondido e da não nomeação.  

Outro aspecto preponderante para nossas análises são as reflexões que se referem à 

interseccionalidade. Este debate nos permite analisar os discursos dominantes sobre outros 

marcadores sociais, como, por exemplo, questões raciais, com o intuito de borrar 

compreensões consideradas socialmente como naturais e fixas (Mountian, 2014). Em 

outras palavras, como determinados sujeitos são produzidos em discursos. Tecendo 

articulações com o que vinha sendo dito anteriormente, a entrada na Universidade é sempre 

marcada por inúmeros desafios, sobretudo no que tange à própria adaptação do sujeito ao 

novo contexto. Ao considerar as questões raciais, a fala de Arthur representa mais uma face 

do preconceito:  

Arthur: O bairro onde eu moro, por exemplo, [...] é um bairro que só têm brancos. 

Por exemplo, aqui em São João, você tem uma espacialização do preconceito, uma 

espacialização do racismo. A questão geográfica de bairros também interfere nisso e 

você tem a entrada de uma pessoa de cor dentro de um bairro predominantemente 

de pessoas brancas, de uma classe média alta. Daí também tem um choque, por 

exemplo, você não chegar de carro, você tem interferência de olhares muito 

estranho, assim. Você sente as pessoas acelerando o seu passo em outra direção, e 

daí você evita também de chegar perto dessas pessoas. Aí eu acho que tem várias 

problemáticas que surgem a partir daí, por exemplo, o individualismo das pessoas a 

partir do racismo, né? Em termos de olhares será que ele é mesmo universitário, 

entendeu?  
 

O racismo, a homofobia, o machismo e outros tipos de violência são 

experimentados desde a infância. Como aponta Luz (2011), mulheres e não heterossexuais 

nascem em distintos estratos sociais, no entanto, negras(os) dificilmente estão sendo 

gerados(as) fora das camadas sociais mais pobres. Segundo o mesmo autor, “a herança do 

escravagismo perpetua-se em relações de poder imutáveis, que transpassam incólumes 

gerações de luta e resistência da população negra brasileira” (p. 122). Assim, pessoas 

negras são inscritas em relações de subordinação à hegemonia do sujeito branco, burguês e 

heterossexual que, na dinâmica do preconceito, deslegitima os lugares ocupados por essas 

pessoas, como, por exemplo, o espaço da Universidade.     
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A Universidade desempenha um papel importante no que tange à formação de redes 

de sociabilidade entre pessoas e/ou grupos. Portanto, somado ao espaço da moradia, que 

em muitos casos é um espaço potencial para sujeitos não heterossexuais serem imbricados 

nas dinâmicas sociais do preconceito contra sexualidades, existem também as festas 

universitárias. Embora esta não se trate de uma pesquisa que avalia o preconceito nos 

espaços de lazer de estudantes universitários, Carrara e Lacerda (2011) apontam que 44% 

dos respondentes da pesquisa sofreram preconceito em locais de lazer e consumo. Nesse 

sentido, no contexto universitário, Nardi et al. (2013) salientam as “calouradas” e “trotes 

universitários” como tradições ritualizadas de legitimação da heteronormatividade 

hegemônica e dos mecanismos que utilizam da sexualidade como marcadores 

preponderantes no que diz respeito à produção de inúmeras formas de inferiorização das 

experiências não heterossexuais.  

Théo: [...] quando você sai, vai para uma festa, e que você está caminhando na rua, 

pelo menos eu fico... depende de onde, né? Por exemplo, se eu estou numa festa no 

[nome de um espaço de festas], que eu sei que lá é uma galera que a maioria não 

vai me atacar, é diferente. Não que não possa acontecer, porque a gente está 

correndo risco o tempo inteiro. [...] Dependendo se for uma calourada de um curso 

de exatas eu já tenho esse bloqueio e não consigo beijar um cara na frente de todo 

mundo. [...] Eu fui trabalhar numa festa de fotógrafo e meu expediente acabou, eu 

fui curtir a festa e aí comecei a beijar o menino e aí um cara foi, passou, e deu um 

esbarrão na gente. A gente nem viu quem era, porque a gente começou a beijar e o 

cara veio, esbarrou e a gente só olhou e minha amiga começou a empurrar o cara e 

começou a brigar com ele, e eu falando com ela: não, para! Não precisa disso. 

Porque o meu medo era dele ficar furioso e partir para cima de nós três.  Não só ele, 

porque ele estava com tanto de amigo que começou a rir, e aí, imagina se todo 

mundo vem para cima da gente? 
 

Francisco: [...] já teve festas também que eu fui e que pessoas heterossexuais não 

foram muito receptivas: homens héteros, particularmente, nessas festas de 

repúblicas assim. Pelo menos a experiência que eu tive, a maioria foi com homens. 

Com mulheres eu lembro que uma vez eu estava no banheiro e meu amigo 

esperando na porta, quando eu voltei o meu amigo me contou que elas disseram 

assim: aquele menino é gay, né? E era numa festa de público que a maioria era 

heterossexual. E… eu não sei o porquê que ela perguntou isso, mas pelo menos 

para mim soou estranho o jeito que ela perguntou para o meu amigo [...] e aí eu 

fiquei meio assim né, meio: será que eu estou incomodado com isso por uma 

questão minha ou será que realmente foi uma fala pejorativa, uma pergunta 

pejorativa? [...] Eu lembro também que em uma festa de uma república eu fui dar 

um beijo triplo com um menino e uma menina, e um cara veio e virou um copo de 

cerveja na gente, e ele pegou o copo de cerveja e continuou parado na nossa frente 

assim vendo o que a gente ia fazer, e a gente não fez nada! 
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Nardi et al. (2013) nos auxiliam a pensar sobre essas questões, dizendo que o 

paradoxo do armário pode ser explicitado em jogos de revelações e ocultamentos, que 

produzem condicionamentos às possibilidades de acesso do sujeito não heterossexual ao 

espaço público. Ou seja, se por um lado as existências de homens que escapam às 

expectativas do gênero masculino só serão consideradas se forçados à visibilidade 

vexatória e depreciativa nos espaços públicos; por outro, paradoxalmente, a exposição 

compulsória, a exigência da confissão da homossexualidade, contrasta com o 

silenciamento e ilegitimidade da não heterossexualidade nos espaços universitários. De 

acordo com os autores, “esse aspecto da dinâmica social do preconceito, que reforça a 

onipresença da norma, acaba por relegar os/as homossexuais à ilegitimidade e ao risco de 

serem submetidos à humilhação por expressarem seus desejos e afetos publicamente” (p. 

194). Não por acaso, apagaram as luzes e também não sem motivo a dificuldade em se 

reconhecer e se apresentar como gay:  

Thomas: [...] Já beijei caras em festas de repúblicas tradicionais e aconteceu um 

caso interessante. [...] A gente estava bem no meio assim e tals e a gente começou a 

se beijar e aí eu acho que alguém foi e apagou a luz. A luz estava acesa o tempo 

inteiro, foi a gente se beijar e apagaram a luz. A gente continuou se beijando, tudo 

bem. Depois acenderam de novo e eu falei: nossa, apagaram a luz!  Eu acho que foi 

de propósito ou não quiseram ver, não sei, pode ser coisa da minha cabeça né?.  
 

Francisco: [...] E aí quando eu entrei na universidade, eu entrei em 2013 no curso 

[nome do curso] e fiquei até 2014. Eu fiz quatro períodos. No curso de [nome do 

curso] alguns colegas meus quando perguntavam a minha orientação eu falava 

heterossexual. Eles falavam: ain, sério? [...] Eu lembro que eu ficava bem 

incomodado com isso, dos outros falarem assim comigo: não, você é gay! Só que 

apesar de ficar incomodado com isso eu refletia sobre. No início não, mas depois eu 

comecei a refletir mais, ao longo da graduação. Mesmo ainda não ficando com 

meninos eu refletia muito sobre isso. Em 2015 eu saí do curso de [nome do curso] e 

entrei para o curso de [nome do curso]. E as mesmas experiências com os novos 

amigos aconteceu: Ah, heterossexual? Isso mesmo? etc. Eu lembro que uma das 

justificativas que eu dava quando eu falava que era heterossexual era: ah,  homens 

heterossexuais podem ser afeminados. Então, eu acho que as pessoas apontavam 

para mim e falavam que eu era gay por causa dos meus trejeitos femininos. Então, 

essa era a justificativa que eu falava para quando  me perguntavam se eu era 

heterossexual: Os heterossexuais podem ser afeminados, etc. e tal. 
  

 Dessa forma, podemos perceber o cotidiano de instituições de ensino superior, que 

embora sejam consideradas ambiente mais livres para experimentações da sexualidade 

humana em suas formas mais diversas e plurais, sobretudo, não heterossexuais, em muitos 

casos são constituídas de discursos atravessados por sistemas hierárquicos e desiguais, 

viabilizando a prática de inúmeras formas de violência e discriminações contra a população 
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LGBT, corroborando com os sistemas produtores de subalternização, inferiorização e 

silenciamentos de suas experiências (Nardi et al., 2013). 

 Assim, o que nossa investigação evidenciou é que o “armário” da Universidade, por 

vezes está fechado e por vezes encontra-se aberto. O que queremos dizer com isso? Um 

sujeito, ao ingressar numa instituição de ensino superior, pode não ter reivindicado sua 

sexualidade nos espaços públicos, no entanto, a partir de suas vivências na universidade, 

ter conseguido romper com os aspectos que silenciavam a expressão de sua identidade 

sexual que, através dos mecanismos reguladores da norma hegemônica, mantinha-o dentro 

do “armário”, como, por exemplo, a realidade relatada por Francisco. Assim, em sua 

trajetória, as experiências na universidade tiveram fortes impactos em termos de 

visibilização de sua orientação sexual. 

Por outro lado, há pessoas que já entraram na universidade, reconhecendo-se e 

apresentando-se como não heterossexual em decorrência de outras experiências – 

institucionais e sociais – continuando assim em sua vida universitária; e ainda situações em 

que determinado sujeito, utiliza-se de certa “seletividade” no modo de, apresentar-se ou 

não enquanto não heterossexual, que pode variar de acordo com a receptividade e 

acolhimento às expressões plurais da sexualidade. Neste caso, há o receio da exposição, o 

que consequentemente pode inviabilizar o compartilhamento das experiências referentes à 

sexualidade nos espaços de socialização e convivência de estudantes universitários, 

sobretudo, nos cursos considerados mais conservadores (Nardi et al., 2013). Assim, 

depreende-se que embora todos os sujeitos relatem experiências de preconceito, não há 

linearidade nos modos em que experimentam a sexualidade nos diferentes espaços da 

universidade, mas o espaço da instituição pode ser um fator determinante para a 

legitimação ou não, da diversidade de experimentação da sexualidade humana.    

É nesse contexto que enunciaremos, a partir das narrativas dos participantes da 

presente pesquisa, como as relações de poder estão colocadas no contexto da universidade, 

considerando as especificidades de três grandes áreas do conhecimento: Ciências 

Humanas, Ciências Exatas e Ciências Biológicas e, além disso, identificar as produções 

discursivas e práticas sociais que evidenciam relações sociais de poder, cujo efeito é à 

naturalização das violências contra homens gays. 
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9.3 Experiências na Universidade: entre apagamentos e resistência 

A universidade pública brasileira, de forma geral, recebe em seus espaços um 

grande contingente de pessoas e pluralidades de experiências. Muitas dessas vivências são 

estabelecidas a partir de relações de poder, em que a sexualidade assume papel de 

marcador social da diferença preponderante em relação ao modo como sujeitos 

compreendem a si mesmo e o mundo que os cercam. Nossos objetivos de pesquisa dizem 

respeito a investigar, a partir das experiências e percepções de estudantes autodeclarados 

homens gays, a realidade do preconceito e violência contra a diversidade sexual em 

diferentes áreas do conhecimento e, além disso, compreender a dinâmica do preconceito 

em uma instituição pública de ensino superior. É nesse sentido que tentaremos explorar as 

narrativas de nossos sujeitos de pesquisa, tentando dar inteligibilidade a essas dinâmicas 

nas diferentes áreas do conhecimento e nos distintos campi da UFSJ.  

 No campus Dom Bosco (CDB), são oferecidos os seguintes cursos: Ciências 

Biológicas, Filosofia, Física, História, Letras, Medicina, Pedagogia, Psicologia e Química, 

na modalidade presencial, integral e/ou noturno. Como podemos perceber, há alguns 

cursos pertencentes à grande área do conhecimento: ciências humanas. Parece ser 

consensual entre nossos sujeitos da pesquisa, que locais onde cursos desta área estão 

presentes, há debates sobre questões sociais que possibilitam uma melhor abertura para as 

pluralidades de experiências, no quesito da sexualidade, embora, em muitos casos, como 

sejam poucos os cursos de ciências humanas e sociais que contemplem de forma efetiva as 

discussões relativas à sexualidade e suas amplas possibilidades de expressão (Melino, & 

Rafaela, 2014).  

 Bernardo: [...] No meu campus, que é o Dom Bosco, eu sinto que é uma galera 

muito mais simpática [...], mais pela diversidade, que eu creio que seja um pouco 

mais livre.  Então, aqui é um campus que eu realmente me sinto muito bem. Aqui é 

um campus que eu me sinto confortável, bem em casa mesmo nessa questão [de 

expressar a sexualidade], porque eu me sinto livre para ser quem eu sou e eu 

encontro pessoas com quem eu posso conversar sobre os assuntos que eu gosto, e 

sobre os assuntos da minha sexualidade, a sexualidade, em geral. Eu creio que são 

pessoas mais abertas. 

 
 Francisco: Eu acho que a universidade tem essa potência, sabe, de acolhimento, da 

gente se sentir mais livre, se sentir mais seguro. Até porque, quando eu entrei na 

universidade, né, eu falava: Eu sou hétero e tals, né? Nossa gente, eu sou outra 

pessoa assim e eu acho que a universidade tem esse papel de potência mesmo, de eu 

me aceitar, sabe?  Não de me aceitar, mas de me compreender. A rede de apoio dos 

amigos, eu acho que o CDB, por ser um campus com mais cursos de humanas, eu 

acho que são cursos assim que estudam mais questões sociais e eu acho que isso 
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deixa aqui mais tranquilo assim, né?  Mais de boas. No CSA eu acho que seja 

diferente mesmo. 
 

A percepção de Bernardo e outros sujeitos do estudo em relação a outras áreas do 

conhecimento corroboram com a realidade de outras pesquisas realizadas em universidades 

públicas do país (Moura, 2012; Nardi et al., 2013; Costa et al., 2015), demonstrando que 

alunos de ciências humanas apresentam menores níveis de preconceito em relação à não 

heterossexualidade, sendo que os maiores níveis são encontrados em áreas específicas do 

conhecimento consideradas mais conservadoras, como, por exemplo, nas áreas das exatas. 

No entanto, precisamos problematizar algumas questões no que concerne à 

presença ou não de debates efetivos sobre sexualidade e gênero nas diferentes áreas do 

conhecimento, pois a realidade está situada em um contexto maior e mais complexo. As 

próprias lacunas do conhecimento dizem respeito à estruturação de currículos pautados no 

modelo hegemônico de concepção e compreensão das questões sociais em geral, mas 

principalmente no que tange às questões da sexualidade. Essa ausência diz respeito a uma 

displicência por parte das instituições, uma vez que os saberes contra hegemônicos são 

diariamente negligenciados e tidos como subalternos (Melino, & Rafaela, 2014). Na 

dinâmica do preconceito pode ser inteligível como mais um mecanismo de ocultações e 

silenciamentos que, através da não criação de espaços de debates sobre essas questões, 

(re)produzem e inviabilizam diferentes formas de expressão das orientações sexuais e/ou 

identidades de gênero. 

O campus Santo Antônio (CSA) aloca diferentes cursos da grande área do 

conhecimento das exatas. Mais especificamente neste campus são oferecidos cursos de 

Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção 

e Matemática. Se comparado aos campi Dom Bosco e Tancredo Neves (CTAN), podemos 

perceber no CSA a inexistência de cursos que problematizem, discutam, pensem de forma 

crítica as questões sociais, o que consequentemente contribuirá para a manutenção dos 

mecanismos de poder mais enrijecidos de controle de corpos que, no contexto da 

universidade, irão (re)produzir formas mais rígidas e legitimadas de práticas e ações 

preconceituosas, que visem a subalternização e inferiorização das experiências não 

heterossexuais pela naturalização das violências perpetradas contra esta população. E, 

como indica a literatura, a dinâmica assumida pelo preconceito na vida desses sujeitos no 

contexto da universidade tem impactos significativos (Lima, 2019). No que se refere à 

realidade de Anthony, o espaço não acolhedor e preconceituoso, coloca-o em um sistema 

de incertezas quanto ao término do curso. Em suas palavras: 
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Anthony: [...] O que eu sinto é que a pessoa que entra lá, se ela é homofóbica, ela 

vai sair homofóbica. [...] Parece que ninguém lá está interessado nesses assuntos. 

[...] Eu não sinto que pertenço lá. Às vezes isso até me atrapalha no curso, porque é 

um curso que eu gosto e eu queria terminar ele, mas eu não sei se vou conseguir 

terminar, se eu vou chegar até o final. Eu estou no quarto período, ainda faltam seis 

semestres para eu terminar, se eu terminar no tempo certo, e tipo como é que eu vou 

chegar lá se eu não converso com ninguém, se eu não interajo com muita gente? 
 

A partir da produção de dados deste estudo, e em consonância com o estudo de Nardi 

et al. (2013), podemos destacar que a não nomeação, a invisibilidade, o privado e o 

“armário” se fazem presentes nos sistemas produtores de violências, atravessando as 

relações de gênero e as manifestações da sexualidade através da violência no cotidiano. 

Para os autores, essas violências diárias dizem respeito às estratégias de manutenção da 

norma através da atribuição dos espaços sociais nos quais a sexualidade e gênero podem 

ser falados e dos locais onde a heteronormatividade impera, naturalizando as hierarquias 

sexuais e as relações de gênero. Nesse sentido, não por acaso, no relato de Anthony a 

questão da sexualidade não é tida como “importante” em relação aos outros assuntos 

propriamente ditos da academia, pois a expressão de sua não heterossexualidade 

historicamente é pensada a partir de sua própria não nomeação. Portanto, no que diz 

respeito à sexualidade de pessoas LGBTs o espaço do conhecimento mantém-se como 

lugar da ignorância, do anonimato, do impensável (Louro, 2000; Prado et al., 2009). 

Anthony: [...] Se fosse pensar não teria ninguém na minha sala que eu me sentiria 

confortável para falar abertamente sobre ser gay [...]. Parece que eu estou sempre 

com medo. Conversando com qualquer um eu tenho medo da pessoa perceber que eu 

sou gay e alguma coisa do tipo. Apesar de que percebem. Eu não sou assumido, mas 

eu não sou discreto também. Eu não tento fingir que eu sou outra coisa, mas eu não 

falo sobre isso, eu não falo sobre esse assunto.  Não vou entrar numa roda de 

conversa sobre mulheres, mas também não vou entrar numa roda de conversa sobre 

homens. Na mudança [do ensino médio para o ensino superior], no começo foi bom 

até. Era um mundo novo, né? Um lugar diferente do ensino médio. Eu estava 

gostando das matérias que estava fazendo e era o curso que eu queria, então, não 

tinha do que reclamar nesse sentido, mas realmente eu não criei vínculo. Eu 

conversava com uma pessoa ou outra, mas é aquela coisa: conversar sobre coisa 

importante. Até hoje é assim, tipo, coisas que preciso conversar sobre uma lista que 

você fez ou não fez, um exercício que você entendeu ou não entendeu, nada demais. 

Não é aquela coisa de ficar conversando. Se eu não tiver o primeiro horário eu não 

vou ficar lá conversando com a pessoa, esperando o horário acabar para ir para casa. 

Se acabar o primeiro horário eu vou embora e pronto! [...] Eu raramente puxo 

assunto com alguém que não seja alguma coisa importante que eu preciso perguntar, 

sabe? Conversas necessárias e ponto!  
 

Para Nardi et al. (2013), as relações de poder no cotidiano universitário são 

evidenciadas nas hierarquias, nos espaços da instituição, no silenciamento, na 
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invisibilização, no ocultamento e na negação das expressões de gênero e da sexualidade 

humana que integram a universidade nos momentos em que há articulação entre as 

estratégias disciplinadoras e o controle de corpos. Segundo os autores, “essas expressões 

da sexualidade só são legítimas como objetos de estudo e intervenção, mas são interditadas 

na ritualização hegemônica dos espaços de sociabilidade” (p. 190).  

Nesse contexto, como aponta Cassal et al., (2011), há sofisticação histórica da 

sociedade, das estratégias e mecanismos que buscam disciplinar os corpos, alargando os 

mecanismos de poder sobre os modos de existência. Nesse sentido, a dinâmica do 

preconceito se torna perversa e porosa, uma vez que não se trata somente de manter as 

experiências não heterossexuais como experiências subalternas nos sistemas de 

hierarquias, mas também produzir sua eliminação a partir de tentativas diárias de 

aniquilamento das expressões da sexualidade humana que escapam ao modelo 

heteronormativo (Prado & Machado, 2008; Prado et al., 2009; Cassal et al., 2011). 

Louro (2000) nos chama atenção para a realidade das unidades educacionais de 

forma geral, pois a dinâmica de invisibilização e silenciamento das experiências não 

heterossexuais, nestes contextos, é semelhante. Para a autora, o ambiente educacional se 

configura como um espaço complexo para que alguém venha “assumir” sua identidade 

sexual. Na lógica da heteronormatividade compulsória, que supõe apenas um tipo de 

expressão do desejo sexual, e que esse tipo – inerente a todos – necessariamente deve ser 

direcionado ao sexo oposto, os espaços da universidade negam e ignoram a 

homossexualidade. Ou seja, provavelmente ignora porque nega e, assim, não dispõe de 

espaços acolhedores para que jovens universitários se assumam, sem a presença de 

sentimentos de culpa, vergonha e constrangimento de seus desejos. 

O que pode ser evidenciado em nossa pesquisa é que o sistema e a dinâmica 

universitária, mais especificamente no campus Santo Antônio, parece não estar favorável e 

sensibilizado para a criação de espaços que quebrem com o sistema de ocultação e 

invisibilização das identidades não heterossexuais. Ao contrário disso, através de sua rotina 

acadêmica endossa dinâmicas de preconceito que (re)produzem formas subalternas de 

existência, por meio das pedagogias do insulto, exclusão, não sensibilização, ocultamento, 

negação e/ou atribuição da não heterossexualidade nos espaços de desconhecimento 

(Louro, 2000). Embora constatemos as mesmas práticas em outros campi, os relatos de 

nossos entrevistados explicitam uma realidade mais complexa no que tange a estas formas 

de experiência neste campus.  



165 
 

Anthony: [...] assim, os professores lá acho que evitam demais esse tipo de assunto. 

Igual, a gente está no setembro amarelo e não teve nenhum professor meu desse 

semestre ou no semestre passado que tenha comentado alguma coisa sobre 

setembro amarelo, sabe? E, às vezes, eu sinto falta disso! Não, não acho que seja 

obrigação deles, mas acho que seria importante eles comentarem sobre essas coisas, 

sabe? [...] O Dom Bosco tem muitos eventos nesse sentido e lá [no CSA] não tem. 

Esse tipo de coisa parece que não chega lá e quando chega a gente não fica sabendo 

também porque ninguém divulga, sabe? Igual, eu estou falando esse negócio de não 

ter muito envolvimento com essas questões sociais, por causa dos professores não 

comentarem muito ou, às vezes, sei lá não ter um grupo ou um evento que fale 

sobre isso lá e de pessoas de lá, porque eu acho importante. Eu não acho que 

adiante muito o pessoal da Psicologia daqui ir lá e só falar e voltar. Eu acho que se 

tivesse uma iniciativa de lá, até mesmo formado por professores, eu acho que 

ajudaria bastante. 
 

As estratégias punitivas frente aos casos de preconceito contra sexualidade, a 

omissão frente aos acontecimentos, a responsabilização individual do ato, a não adoção de 

estratégias institucionais que visem problematizar a lógica heteronormativa nos diferentes 

espaços universitários, como aponta Seffner (2013), demonstram a incapacidade das 

instituições de ensino superior reconhecerem o preconceito na dimensão institucional, bem 

como sua participação e responsabilização na manutenção das hierarquias sociais/sexuais 

(Nardi et al., 2013). Mas também refletem a confiança da sociedade brasileira na potência 

transformativa das leis através da intensificação de modelos punitivos. No entanto, embora 

as legislações vigentes auxiliem no processo de transformação da mentalidade social sobre 

a homofobia, assim como do racismo, machismo e afins, a realidade brasileira demonstra 

que negros continuam sendo subalternizados na estratificação social, mulheres e LGBTs 

permanecem sendo violentados e morrendo (Bento, 2017). Tecendo articulações com os 

aspectos que envolvem a análise interseccional de preconceito e diferentes marcadores 

sociais, a Universidade está inscritas na (re)produção de diferentes formas de exclusão. 

Nesse sentido, o relato de Arthur ilustra tal realidade:  

Arthur: [...] Então no Brasil é difícil o preconceito é extremamente velado. Por isso 

que ele está nas mínimas coisas como eu citei os exemplos do ônibus, da balada, 

das lojas, enfim, então existem vários níveis de percepção. O sofrimento não muda. 

[...] Na verdade eu fico assustado quando tem preconceito não velado, tipo assim, 

quando tem estritamente uma piada dentro da universidade. Primeiro tem a fase que 

assusta e você se pergunta como que isso está acontecendo? E aí você pode até 

verbalizar essa frase, tipo assim, como assim isso tá acontecendo nesse nível dentro 

da universidade?  
 

O relatório de homofobia no Brasil, publicado pelo Estado (SEDH, 2016), 

corrobora para uma realidade que deve ser pensada e articulada a partir da 

interseccionalidade de raça, gênero, sexualidade e classe. Segundo o relatório, pretos e 
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pardos totalizam 39,9% das vítimas de preconceito contra a diversidade sexual, seguido 

por 27,5% da população não heterossexual branca. Além disso, a pesquisa realizada pela 

Fundação Perseu Abramo (Venturi, e Bokany, 2011), no que tange à realidade do 

preconceito contra LGBTs negros, nas escolas, a homofobia aparece em maior percentual 

(45%) se comparado à população LGBT branca (30%), que acontece através de constantes 

agressões de ordem moral dos colegas, legitimadas pela naturalização e omissão das 

violências perpetradas contra estes sujeitos, por parte dos agentes escolares (Luz, 2011). 

Assim, torna-se importante algumas reflexões para o desenvolvimento de futuras 

investigações: será que na universidade, a realidade do preconceito e discriminação contra 

população de não heterossexuais negros se distingue dos dados anteriormente apresentados 

no âmbito escolar? Quais as implicações do preconceito racial em articulação aos 

marcadores de sexualidade, gênero e classe na vida dos sujeitos universitários?   

Além disso, essa realidade do preconceito contra a diversidade sexual contrasta 

com os apontamentos feitos por Venturi (2011) em relação à não responsabilização das 

instituições e pessoas pelos atos de discriminação contra expressão da não 

heterossexualidade, o que endossa e incentiva a violência simbólica, quando materializada 

(ou não) no aspecto físico, verbal e psicológico. De acordo com Nardi et al. (2013), “como 

consequência, posições individualizantes impedem ações sistemáticas preventivas e 

educacionais que atinjam as formas de socialização, inserção institucional e regimentares” 

(p. 183).  

Assim, Seffner (2013) alerta que em muitos casos de homofobia nas instituições 

educacionais são adotadas medidas punitivas como forma de enfrentamento ao preconceito 

contra sexualidades, sem produzir uma reflexão crítica sobre os próprios processos 

envolvidos no funcionamento da lógica heteronormativa. Essa realidade contribui para a 

manutenção de práticas, discursos e produções de conhecimentos que (re)produzem formas 

subalternas de existência. Em relação às práticas pedagógicas e sociais, nesses casos, 

ensinam e reforçam perspectivas reducionistas e preconceituosas em vez de desafiá-las 

(Nardi et al., 2013). 

No campo do Direito, os movimentos e coletivos, ativistas, pesquisadores, seja 

dentro, seja fora das instituições, dinamizam uma rotina incansável de tornar a não 

heterossexualidade dizível, nomeável e contável na tentativa de olhar para aquilo que o 

preconceito nos oculta (Prado et al., 2009). Os autores apontam que a criação de 

sentimentos de pertença com outros indivíduos e com grupos assume função preponderante 

em relação às (re)significações de características negativas atribuídas à experiência da 
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homossexualidade, auxiliando no rompimento da lógica da heteronormatividade, que 

deslegitima historicamente as vivências não heterossexuais.  

No entanto, para Prado e Machado (2008), a “saída do armário” e a ocupação dos 

espaços públicos é um momento que requer de sujeitos um alto investimento psíquico. Nas 

palavras dos autores, ocupar os espaços públicos, reivindicando sua sexualidade, só é tido 

enquanto possibilidade através da “criação de sentimentos de pertença com determinados 

grupos sociais, os quais são capazes de elaborar sentidos e significados positivos à 

experiência da homossexualidade, já que normalmente a família e a comunidade são 

espaços de conservação de valores morais” (p. 77). Mas uma pergunta nos instiga sobre 

essa questão: como criar sentimentos de pertença a outros grupos se na dinâmica 

institucional o próprio pertencimento é inviabilizado? 

Anthony: [...] No Santo Antônio eu nunca fiquei sabendo de nada que tivesse para 

sei lá acolher. Lá você não tem um acolhimento direito aos calouros, já começa por 

aí. Então, você não tem aquela coisa de conhecer todo mundo, apesar de que, no 

primeiro dia lá, na [nome do curso] eles têm esse costume dos veteranos irem nas 

salas para fazerem alguma brincadeira ou alguma coisa para todo mundo se 

apresentar e se conhecer, mas nada além disso. Não teve nada que nenhum 

professor tenha estimulado, alguma coisa desse tipo, sabe? De amizade ou de 

pertencimento mesmo. No primeiro semestre mesmo, a gente não tem muita 

matéria específica do curso de um professor que seja formado em engenharia para 

conversar com a gente sobre isso sabe? Sobre o próprio curso e tudo mais, e sobre o 

público LGBT muito menos.  Eu nunca fiquei sabendo de nenhum evento que 

estivesse lá que fosse organizado por gente de lá, sabe?  Eu vejo que muitas 

faculdades, às vezes, têm um grupo de apoio LGBT, sempre tem uma coisa de 

ativismo, mas lá não temos, pelo menos eu nunca fiquei sabendo.  
 

Embora seja possível perceber os avanços no campo da diversidade sexual, no que 

diz respeito ao enfrentamento aos sistemas de invisibilizações impostos à 

homossexualidade, na Universidade, o “armário” e a “política do armário” são legitimados 

diariamente como estruturas marcadas através de um sistema de vigilância de corpos. De 

acordo com Nardi et al. (2013), a Universidade, como uma estrutura que reitera a 

(re)produção dessas hierarquias sociais, tradicionalmente reprodutora das elites 

dominantes, “vai se subscrever à epistemologia do ‘armário’ ao firmar a linha divisória do 

público e do privado, sobretudo, quando o privado remete às sexualidades não 

heterossexuais” (p. 187). 

É nesse sentido que ações pensadas coletivamente se configuram enquanto práticas 

sociais no processo de constituição do sujeito. Nas palavras de Perucchi (2009): 

os sujeitos da ação coletiva produzem-na por meio de seu fazer – entendido como 

relação social e não como comportamento individualizado – e o fazem por serem 
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capazes de se reconhecerem como indivíduos, mas, também e, sobretudo, por se 

identificarem coletivamente no seio dessas relações sociais. (p. 101). 
 

Assim, a participação coletiva em algum movimento social possibilita ao sujeito a 

assimilação de um projeto em comum de sociedade historicamente contextualizada e 

situada (Perucchi, 2009), fazendo com que o sujeito tenha outra percepção da realidade que 

o cerca, desnaturalizando os sistemas de violência.  

No entanto, no que tange à realidade de pessoas LGBTs há intensificação nos 

processos de apagamento de seus direitos, que, pela via do preconceito, oculta a própria 

realidade, atribuindo e responsabilizando o próprio sujeito pela experiência do preconceito. 

Internacionalmente, o Brasil é considerado um país em que as experiências não 

heterossexuais são legitimadas: um país de liberdade sexual, efetivamente democrático, em 

que as relações são estabelecidas em termos de igualdade. Entretanto, como aponta Bento 

(2017), há uma democracia legal instituída em nosso país que funciona como fachada, que 

mascara as desigualdades, seja ela de classe, raça, sexualidade e/ou gênero. Não por acaso, 

um de nossos participantes de pesquisa relata que em discussões entre grupos no contexto 

da universidade já presenciou falas do tipo: “a população LGBT quer privilégios e não ter 

direitos”. Trata-se de um paradoxo, porque a igualdade está assegurada na Constituição 

Federal, mas o país é omisso ao pensar em legislações e estratégias efetivas para garantir 

os direitos sociais
33

. 

Outro aspecto importante em nossas análises é a evidência da estruturação 

cognitiva do preconceito social através dos mecanismos de diferenciação e categorização 

social (Prado, & Machado, 2008). Articulando com a compreensão do fenômeno enquanto 

mecanismo que mantém e organiza as relações a partir dos sistemas de hierarquização, 

incluindo o poder da heterossexualidade sobre a homossexualidade, o preconceito é 

sustentado também em formas de categorizações sociais específicas, reduzindo qualquer 

dicotomia, complexidade ou supostas incoerências à sua simplificação imediata, buscando 

atribuir coerência às ações da vida diária (Prado, & Machado, 2008). Dessa forma, há uma 

supervalorização e preferência de alguns grupos em detrimento de outros, que na dinâmica 

institucional da Universidade é traduzida, em suas apresentações, pelo afastamento de 

                                                             
33 Para um aprofundamento a este debate, está disponível na plataforma YouTube,  através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=3xzmDc03VJc, uma aula ministrada pelo Doutor em Psicologia Social 

Marco Aurélio Máximo Prado da Universidade Federal de Minas Gerais, em que ele aborda o fenômeno do 

Pinkwashing, discutido nesta dissertação através de Bento (2017), sobre a dinâmica do preconceito no Estado 

brasileiro no esvaziamento de pautas da população LGBT, sobretudo na garantia e manutenção dos direitos 

básicos desta população.   

https://www.youtube.com/watch?v=3xzmDc03VJc
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quem se autodeclara ou se aproxima da não heterossexualidade nos espaços públicos. Essa 

realidade pode ser demonstrada nos relatos a seguir:  

 Raphael: [...] eu acho que o máximo de aproximação que houve entre eu e os meus 

veteranos foi o trote e só. E aí depois morreu. Nunca mais, é cada um por si. Acaba 

que todas as turmas têm bolsomínios. Não têm turmas totalmente acolhedoras, pelo 

menos eu penso assim, mas eu acho que na [nome do curso] é mais gritante, as 

pessoas vão entrando em grupos que se assemelham muito a elas. 
 

 Thomas: [...] quando eu cheguei o povo era amigo de todo mundo, mas já foi 

formado o grupinho e eu já percebi que não era a mesma coisa, assim eu achei que 

fechou outros grupos [...] Tipo assim, eles não falam na sua cara você é uma 

bichinha e sai daqui. Eles evitam fazer amizade e, às vezes, jogam uma piadinha. 

Eu acho as pessoas muito difíceis de fazer amizade lá dentro, mas eu nem dou 

muito papo também não. [...] Eu entro lá de cara fechada e saio de cara fechada. Eu 

não sou de conversar muito não. Cansei, nossa! A gente tenta fazer amizade, força 

fazer amizade, mas se o povo não quer. 
   

A partir das questões explicitadas sobre o processo dialético inclusão versus 

exclusão, em nosso referencial teórico, estes sujeitos estão “supostamente” incluídos, mas, 

na verdade, estão excluídos. Como aponta Lane (2012), esta “inclusão” diz respeito aos 

sujeitos capazes de denunciar, a partir de suas próprias experiências ou de outros, as 

injustiças que decorrem de sistemas ideológicos dominantes, necessários para legitimarem 

socialmente as relações de poder e dominação de uns grupos sobre outros. São pobres que 

reivindicam a desigualdade econômica que impede o acesso aos direitos básicos, como, por 

exemplo, saúde, educação, saneamento básico etc.; são os negros por denunciarem todo o 

processo de escravidão, disfarçados na contemporaneidade de preconceito e discriminação; 

são LGBTs que através de suas experiências denunciam a lógica heteronormativa como um 

fenômeno transgressor da experiência humana. Trata-se, portanto, de uma inclusão que é, 

ao mesmo tempo, excludente.   

Outro ponto importante em nossas análises, que pode ser considerado em termos 

paradoxais, é a questão da visibilidade versus invisibilidade. Tomemos como exemplo um 

pequeno relato de um de nossos sujeitos de pesquisa: 

Thomas: Eu acho que estamos vivendo um momento um pouco diferente, né? A 

galera está mais livre, sendo forçada a aceitar. Então, se alguém for preconceituoso 

lá comigo, é grande as chances de serem retaliados, mas ainda existe preconceito 

que ainda insistem, né, em ser preconceituosos. Mas eu acho que está mudando 

muita coisa pelo fato de ser falado no meio da faculdade. Tem mudado muita coisa. 

A cabeça de jovem está mais direcionada à mente aberta. São tantos que estão 

mudando, tardiamente. 
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Como apontado em nossa revisão de literatura, há essa percepção no social, 

presente no relato de Thomas, de que a população de não heterossexuais tem tomado maior 

visibilidade nas últimas décadas. Não por acaso, segundo apontamento de Venturi (2011), a 

percepção de gays sobre sua própria realidade no que tange às melhorias e/ou tolerância é 

significativa no Estado brasileiro. No entanto, um importante aspecto presente na dinâmica 

do preconceito é a própria distorção e/ou ocultação da nossa própria percepção sobre a 

realidade. Assim, uma possibilidade nessa dinamização do preconceito é que a suposta 

“visibilidade” funcione como um mecanismo de invisibilização das experiências não 

heterossexuais, através de uma pseudo-mudança. Dessa forma, os mecanismos que buscam 

manter a norma hegemônica são atualizados e mais uma vez convencem a grande maioria, 

uma vez que a percepção de uma realidade injusta, historicamente produzida contra a 

população LGBT, só é possível a partir da emergência de sujeitos políticos capazes de 

reconhecer em suas trajetórias as opressões naturalizadas (Prado, & Machado, 2008). 

Estamos, portanto, frente a um fenômeno complexo. Em termos de sua 

funcionalidade, ele desempenha um papel preponderante na proteção das fronteiras sexuais 

de gênero. Assim, articula-se em torno de emoções, posturas, dispositivos ideológicos e 

institucionais, sendo uma ferramenta potente de criação e de (re)produção de um sistema 

de diferenças como forma de justificar a exclusão e a dominação entre sujeitos (Prado et 

al., 2009).  

Em consonância com Dinis (2017), seguimos na perspectiva de analisar os relatos 

de nossos sujeitos de pesquisa, tentando demonstrar como os atos de preconceito contra 

homens gays podem ser constituídos através de ações que produzem uma série de 

invisibilizações e silenciamentos, atribuindo à experiência homossexual ilegitimidade. 

Portanto, continuamos esforçando-nos para explicitar algumas das inúmeras formas de 

dinamização do preconceito, que se materializa em constante movimento e, 

temporariamente, sob forma de discursos que em seu ocultamento (re)produzem e 

legitimam as formas de exclusão, subalternização e inferiorização das experiências não 

heterossexuais. 

O campus Tancredo Neves (CTAN) aloca diferentes cursos de distintas áreas do 

conhecimento. Neste pólo educacional são oferecidos cursos de Administração, 

Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Artes Aplicadas, Ciências da 

Computação, Ciências Contábeis, Jornalismo, Educação Física, Geografia, Música, Teatro 

e Zootecnia. Se comparado aos campi Dom Bosco e Santo Antônio, há uma 

heterogeneidade de cursos no que diz respeito às áreas do conhecimento. Essa combinação 
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é, segundo nossos sujeitos de pesquisa, um aspecto positivo para as vivências não 

heterossexuais nos espaços da universidade. Porém, mais especificamente no CTAN, esses 

locais vão ser mais ou menos acolhedores, dependendo do local em que essas 

manifestações da expressão da sexualidade humana acontecem, como podemos evidenciar 

no seguinte diálogo em nosso grupo focal:  

Raphael: [...] Eu acho que em relação ao CTAN, pelo menos comigo é um campus 

relativamente tranquilo. Não é igual ao CDB também, mas não é que nem o CSA. 

Então, fica entre o meio termo. 
 

Théo: Mas lá no CTAN depende de onde você está, né? Eu estudo com um povo 

legal e você faz [nome do curso]. Quando eu fui fazer matéria lá era totalmente 

diferente. Era o meu mundo no [nome do curso] à noite e o mundo totalmente 

diferente na [nome do curso] durante o dia. 
 

Raphael: [...] mas acaba que o povo do integral é muito diferente mesmo, nossa! E 

no noturno também em relação aos outros cursos presentes lá no CTAN, seja 

Arquitetura, seja o Teatro ou qualquer outro tipo de curso. É que acaba que aquela 

área ali onde eu estudo tem Ciências Contábeis, Administração e Educação Física, 

então, é o aglomerado de pessoas héteros. 
 
Thomas: [...] e também a galera do Teatro é bem louca, né, de repente vai para 

outro prédio, totalmente diferente.   
 
Théo: mas eu acho que nem sabiam que eu fazia [nome do curso]. Eu só cheguei e 

nem me apresentei, só fui. Mas foi um pouco chocante para eles, porque uma 

matéria que a gente tem que apresentar trabalho. Para eles, gente... eu fiquei 

chocado. Na hora que eu fui apresentar, principalmente os meninos, tipo assim, 

você via na cara. 
 
Bernardo: Te julgando? 
 
Théo: Não, mas assustado mesmo com a maneira de agir, né, porque você acaba 

que se gesticula mais, porque você é uma “poc”, né? Então naturalmente você já é 

um pouco mais solto. 
 
Thomas: Não sei, então acabam que devem ter te julgado.  
 
Théo: É, talvez sim. 
 

Como já evidenciamos em algum momento deste estudo, a entrada em um curso de 

graduação e o acesso à universidade são vistos pela maioria dos estudantes como um 

espaço novo, de descobertas, de ampliação de horizontes, de conhecer as possibilidades, de 

ser/estar no mundo para além dos limites impostos socialmente, inclusive no que tange às 

próprias formas de expressão da sexualidade humana. No campus Tancredo Neves, 

podemos compreender a dinâmica do preconceito em sua dualidade ou em suas formas 
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paradoxais. Trata-se de um espaço que, em termos gerais, é tido como relativamente 

acolhedor às inúmeras formas de expressão da sexualidade, no entanto, existem lugares 

específicos em que esta expressão é legitimada.  

Na experiência de Raphael, por exemplo, a chegada à universidade, neste campus, 

para um curso de exatas não foi favorável em termos de acolhimento. Em toda sua 

trajetória de vida, marcada por inúmeras formas de violência, o espaço universitário dava 

continuidade a esse processo de subjetivação em que a sexualidade assumiu papel de 

marcador social de exclusão. As cenas vivenciadas por este aluno corroboram para a 

realidade dos nossos sujeitos de pesquisa pertencentes às áreas de exatas. 

Raphael: [...] Foi extremamente difícil para mim, principalmente no início do curso, 

porque eu não me reconhecia, eu não sabia que eu estava fazendo ali, 

principalmente nas primeiras três semanas. Eu não conversava com ninguém e 

sentava no meu canto e fazia tudo absolutamente sozinho [...] Os três primeiros 

períodos foram assim, o inferno na minha vida [...], eu me senti novamente aquele 

menino lá de 7-8 anos sozinho de novo. [...] Eu nunca tive uma visão sobre um 

homem gay no curso e na universidade porque eu não saía. 
 

Por outro lado, no mesmo campus, as realidades de Théo e Arthur se contrapõem à 

perspectiva relatada por Raphael. Théo relata o fato de seu curso agregar em sua grande 

maioria pessoas pertencentes à população LGBT, sendo que esse motivo tornava o espaço 

da universidade mais acolhedor para as experiências não heterossexuais, corroborando, 

assim, com a perspectiva de pertencimento ao grupo, como argumentam Prado e Machado 

(2008). Além disso, Arthur refere-se à presença de pessoas que se posicionam de forma 

mais progressista. Segundo ele, essa forma de posicionar-se possibilita a criação de 

espaços mais favoráveis às pluralidades e diversidades de experiências. Assim, mesmo que 

o sujeito chegue à universidade sem o conhecimento necessário para perceber a realidade 

da violência e preconceito contra a diversidade sexual de forma a compreendê-la como um 

mecanismo e como ferramentas históricas de produção e naturalização das inúmeras 

formas de opressões, espaços como esses, formados dentro das instituições de ensino 

superior, possibilitam ao sujeito a inserção e inscrição no campo do político ou a 

emergência desse sujeito político, visto como uma potente estratégia de enfrentamento às 

opressões cotidianas dentro e fora dos muros das unidades educacionais.      

Théo: [...] porque o meu curso lá no [nome do curso] tudo é muito aberto, por mais 

que 90% das pessoas no [nome do curso] está dentro da sigla [referindo-se à sigla 

da diversidade sexual]. Então, tudo que é minoria a gente debate. O conhecimento 

chega até a gente. Não é que nem o curso de Engenharia, por exemplo, que o 

conhecimento das minorias não chega. [...] Lá [referindo-se ao seu curso] é tudo 
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muito livre e muito solto, então, eu acho que esse conhecimento de mim mesmo, 

enquanto homem gay,  no curso de [nome do curso] me ajudou bastante. 
 

 Arthur: [...] a vivência no meu curso, por exemplo, e ali no Reuni, que é um prédio 

do Teatro, Arquitetura, Jornalismo e da Geografia foi uma aceitação... algo normal. 

Eu acho que a gente está blindado também por estar em uma universidade pública. 

É uma realidade paralela. É um mundo de gente progressista, um mundo de gente 

maravilhosa, pelo menos no Reuni e no CTAN como um todo assim. Então, em 

termos de preconceito, nesse nível LGBT, você não tem. Eu não senti tanto. Pode 

ter alguns pontos, lógico, de deslize das pessoas e aí é uma questão de se 

autopoliciar mesmo, eu acredito que seja. 
 

No entanto, faz-se mister problematizar as questões em torno desse conhecimento 

que chega ou não chega às pessoas a partir do saber transmitido ou não por instituições 

sociais como a escola, Universidade, família, etc. Para refletir sobre esse aspecto do 

conhecimento ou de sua ausência, iremos propor algumas ideias a respeito do paradigma 

conhecimento versus ignorância. Tomemos uma pequena parte do relato de um dos 

participantes do nosso estudo: 

 Théo: [...] Quando eu cheguei aqui na universidade eu tive um episódio bastante 

traumático. Quando eu entrei, como eu falei já tinha entendimento que eu era gay, 

mas ainda não tinha conhecimento sobre expressão de gênero, orientação sexual e a 

sexualidade de todo mundo. Eu pensava, por exemplo, uma lésbica masculina: por 

que que ela se envolvia com uma lésbica feminina? Porque na minha cabeça era 

assim: eu era gay, eu sinto atração por homens, então porque que eu vou ficar com 

uma gay que é muito afeminada? Que me remete a uma figura feminina?  [...] E aí 

eu cheguei numa festa, assim que eu passei no vestibular, e aí eu já conhecia uma 

galera do [nome do curso] e aí a gente foi conversar e a gente começou a falar sobre 

um homem trans que tem aqui em São João.  E aí eu não entendia, né? Para mim é 

uma lésbica masculina, e só isso!  E aí eu sofri retaliações de todos os lados: porque 

eu era transfóbico, porque eu era preconceituoso, que eu fazia julgamentos. Só que 

as pessoas não sabiam que eu não entendia sobre isso, eu nunca tinha estudado, eu 

nunca tive acesso a essa informação, porque a gente que está numa cidade pequena 

e a gente só fica preso naquilo, né, e dentro da escola não fala sobre isso, na cidade 

não tem isso. [...] Aí fui construindo, e quando eu cheguei no [nome do curso] 

depois desse episódio, 99% do curso não olhava na minha cara. Então, assim, meu 

primeiro período foi chegar, ir para dentro da sala, estudar e é isso. E depois no 

nosso primeiro período mesmo a gente teve um professor que deu uma introdução à 

diversidade sexual. Ele foi explicar todos esses termos e tudo que transpassa, né? Aí 

que eu fui começar a entender um pouco mais. E aí falei que realmente eu estava 

errado. E aí eu fui estudar e fui pesquisar para eu não ser a pessoa sem 

conhecimento e ignorante e não cometer uma gafe horrorosa dessas de novo, né, 

que foi traumático, foi horrível!  
 

Podemos observar no relato de Théo posicionamentos reducionistas, estereotipados 

em relação a essas formas de expressão da sexualidade humana, colocados por ele em 

termos de um sistema dual: de conhecimento versus ignorância. A partir dos mesmos 
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mecanismos de (re)produção de opressão encontra-se presente, nos discursos de sujeitos, 

sua própria responsabilização e culpabilização pelo desconhecimento: “[...] E aí eu fui 

estudar e fui pesquisar para eu não ser a pessoa sem conhecimento e ignorante”.  Não 

existe nenhuma surpresa nesta culpabilização e responsabilização, uma vez que os 

mecanismos potentes do preconceito necessitam do desconhecimento, da não nomeação, 

do privado, da não reflexão para se perpetuar.  

Segundo Britzman (1996), esse antigo sistema dual e binário – do conhecimento e 

ignorância – não pode lidar com o fato de que todo conhecimento pressupõe sua própria 

ignorância. Logo, se pessoas são ignorantes em relação à homossexualidade, 

consequentemente seu conhecimento é pouco sobre a heterossexualidade, e sobre seus 

sistemas de dominação e ocultamentos. Assim, é exigido do sujeito “portador do 

conhecimento” um saber ampliado sobre a heterossexualidade para que não compreenda 

tal ignorância como um acidente de percurso não intencional, ao contrário disso, proposital 

e consensualmente coletivo através do estabelecimento de relações de poder. A autora 

questiona, de forma instigante: “o que ocorrerá se lermos a ignorância sobre a 

homossexualidade não apenas como um efeito de não se conhecer os homossexuais ou 

como outro caso de homofobia, mas como ignorância sobre a forma como a 

heterossexualidade é moldada?” (p. 91). 

Portanto, encontra-se aqui mais uma faceta na dinâmica do preconceito: se na fase 

inicial da “descoberta” da homossexualidade, pelo sujeito, por inúmeras formas de 

controle, silenciamentos, ocultamentos e negações atribuíram à homossexualidade os 

espaços privados e da não nomeação, quando inscrita e acessada no/ao espaço público, seja 

pela reivindicação do sujeito de sua própria sexualidade, seja pela consciência sobre os 

sistemas históricos de opressão, os mecanismos mantedores da norma precisam se atualizar 

para que a experiência não heterossexual continue ocupando o lugar de subalternidade e 

invisibilidade. Assim, nessa nova forma atualizada do preconceito, a experiência da não 

heterossexualidade só se torna inteligível mediante sua inserção nos sistemas das 

hierarquias da diferença que é definida a partir daquilo que ela não é (Britzman, 1996).  

Por isso, as frases dos nossos sujeitos de pesquisa “eu nunca tive acesso a essa 

informação” ou “o conhecimento não chega”, não devem ser compreendidas em termos de 

acidentes de percurso. Ao contrário disso, devem ser entendidas a partir da sua inscrição 

em sistemas complexos maiores de poder que se atualizam no cotidiano por estratégias 

perversas de controle e ocultamento de corpos não heterossexuais, a partir de um 

consentimento coletivo. Assim, depreende-se que não se trata de uma “ignorância” do 



175 
 

sujeito em relação à sua própria sexualidade, mas sim do próprio silenciamento de sua 

sexualidade, pois, como já mencionado neste estudo, o discurso antecede à própria 

existência do sujeito (Queiroz, 2015) e os mecanismos de ocultamento, negação, 

inviabilização das experiências não heterossexuais também.  

A partir dessas problematizações, podemos inferir que não se trata de um 

conhecimento que não chega e sim que deveria chegar. Trata-se, portanto, de inúmeras 

formas de cerceamento dos debates sobre a realidade da diversidade sexual que como 

consequência mantém a heteronormatividade no lugar da hegemonia. Em outras palavras, 

em um contexto de lutas, a todo o momento, a heteronormatividade visa silenciar e ocultar 

os mecanismos que tentam enfraquecê-la. No entanto, mais uma vez, não significa que ela 

venceu, mas que ela convenceu e é potente na medida em que é consensual entre a grande 

maioria das pessoas (Queiroz, 2015).  

Outro aspecto importante em nossas reflexões é acerca das estratégias de ocultação 

das reflexões sobre a realidade de preconceito contra não heterossexuais. Como apontado 

por Junqueira (2018), há inúmeras tentativas de silenciamentos referentes ao 

desenvolvimento de estudos de gênero, em que se desconsideram a reflexão crítica e os 

direitos de alunos em instituições de ensino. Além disso, a validade dos resultados de 

estudos como estes são colocados em xeque, sofrendo ataques e sanções punitivas 

justificadas a partir de que suas teorias são uma suposta ideologia doutrinária. Cria-se, 

portanto, uma rotina de intimidações que inseridos nas dinâmicas do preconceito e do 

poder ameaçam diariamente professores que optam por desenvolver pesquisas, projetos de 

extensão, eventos que abordem tais temáticas. Fazendo algumas inferências, esta pode ter 

sido uma das possibilidades para o abandono do tema de conclusão de curso, pela 

professora de Raphael: 

Raphael: [...] Então, no período retrasado eu já tinha começado a pensar no meu 

TCC [trabalho de conclusão de curso] e eu criei um tema relacionado ao meio 

[referindo-se à diversidade sexual], porque não temos muita coisa de 

representatividade na [nome do curso]. Tipo assim, a gente tem professores, mas a 

gente nem sabe que eles são gays. Alunos, às vezes, a gente nem sabe de 

publicações sobre LGBTs na [nome do curso] também. É muito difícil de se vê. Aí 

eu falei assim: ah, eu vou pegar alguma coisa relacionada ao [tema LGBT
34

] e eu 

conversei com uma professora minha e ela super topou. Tipo assim, ela realmente 

topou falar. A gente elaborou tudo, a gente ia falar sobre [tema], um tanto de coisa 

assim e aí de um dia para o outro ela falou assim: olha, eu não vou aceitar mais seu 

tema. E isso foi ano passado antes do Bolsonaro assumir porque o Bolsonaro 

assumiu. Então, tipo assim, eu entendi um pouco lado dela porque querendo ou não 

                                                             
34 O tema do trabalho foi ocultado a pedido do entrevistado. 
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é o nome dela que está em jogo e, tipo assim, seria difícil, mas assim: é só um 

TCC! [...] E aí eu falei que tudo bem e que eu iria pensar em outro tema. E aí eu 

pensei em outro tema, porque nenhum professor do meu curso quis aceitar. [...] 

Tipo, eu tinha tudo planejado milimetricamente na cabeça, eu sabia a metodologia 

que eu iria utilizar, eu já sabia de tudo que eu queria abordar, só que assim [...] 

nenhum professor aceitou. Isso foi um pouco frustrante para mim, porque para mim 

é um tema que daria para desenvolver um trabalho muito bom e a única professora 

que talvez aceitasse, ela saiu antes de eu nem tentar conversar com ela e mesmo 

assim se eu tentasse ela ia sair de qualquer forma, eu não conseguiria fazer o meu 

TCC com ela. E aí eu fiquei abandonado de tema de TCC, porque era um tema que 

eu realmente queria escrever, que eu teria muito para escrever. Eu não conseguiria 

escrever sobre sem orientador. E aí eu já estou com outro tema que é [tema] e 

graças a Deus eu acho que a professora vai me orientar, a não ser que ela decida de 

última hora e diga: aí não vou orientar mais. E eu espero que saia um trabalho bom, 

porque eu quero apresentar ele na frente do curso inteiro.  Eu acho necessário no 

sentido de falar: olha, nós estamos aqui, a gente está presente. Vai ser difícil? Vai, 

porque os TCCs no curso são bloqueados para as pessoas assistirem: é só quem 

apresenta e os orientadores, mas não custa nada, mesmo que eu apresente o tema e 

que não vai ninguém, mas que eu apresente o tema que é necessário.  Eu acho que é 

necessário as pessoas acordarem para realidade. A gente existe e a gente tá aí em 

qualquer lugar. 
 

Ressalta-se outro aspecto importante na dinâmica do preconceito contra não 

heterossexuais: sua manifestação velada. Não acreditamos que o preconceito contra 

sexualidades deva ser inteligível apenas como uma ação discriminatória aparente, notável, 

localizável, evidente, inscrita e decorrente das concepções sociais acerca de gênero e de 

sexualidades. Até porque, uma importante faceta presente em sua dinâmica é a própria não 

nomeação. Ao contrário disso, o preconceito contra as identidades sexuais, de forma geral, 

pode ser compreendido em termos de dinâmicas que, engendrado pelo próprio fenômeno 

do preconceito, tem como efeito sua atualização, temporária e constante, através das 

próprias cenas cotidianas que lhe faz frente (Dinis, 2017). 

Retomando a pesquisa da FPA, Diversidade sexual e homofobia no Brasil, os dados 

revelam que 40% dos gays entrevistados afirmaram nunca ter sofrido alguma forma de 

discriminação e preconceito diretamente. No entanto, a pesquisa revela que existem 99% 

de manifestações de preconceito velado contra pessoas LGBTs, a partir da amostra total. 

Estes números permitem refletir um aspecto importante apontado pela literatura: será que 

pessoas não heterossexuais sequer imaginam que estão sofrendo algum tipo de preconceito 

pela manifestação de sua sexualidade? Para Leonel (2011), a defasagem na percepção do 

preconceito contra a diversidade sexual pode ser explicada pelo fato de que, de forma geral 

e equivocadamente, a caracterização do preconceito contra a população LGBT só é 

considerada quando acompanhada de algum tipo de violência física e/ou verbal. O que a 
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pesquisa da FPA revelou, ao interpelar a população em geral a uma série de afirmativas 

referentes à população LGBT, foi o fato de que existem vários graus e níveis de 

preconceito e que ele tem uma dinâmica própria em cada situação, contexto e realidade 

(Leonel, 2011).  

Dessa forma, é possível considerar que sujeitos não heterossexuais não consigam 

perceber as manifestações leves de preconceito, como, por exemplo, as pedagogias de 

sexualidade traduzidas em pedagogias do insulto (Prado, & Junqueira, 2011; Leonel, 

2011). Portanto, é necessário frisar a importância de uma educação e cultura em 

perspectivas feministas para a sociedade em geral, inclusive desde a educação básica, uma 

vez que esse conhecimento serve como lente que impede ou pelo menos possibilita ao 

sujeito ter uma visão crítica de mundo de modo a permitir que essas pessoas não 

naturalizem as violências perpetradas contra si próprios nos espaços sociais, de forma 

geral, e também no contexto da Universidade.    

Nesse sentido, é importante ressaltar os limites dessas análises, pois o trabalho de 

campo realizado a partir de narrativas de alunos nos três campi em questão não dá conta de 

abranger todas as facetas e nuances do preconceito, pois trata-se de um fenômeno 

altamente complexo, multifatorial e que se atualiza para reagir a situações em que a 

heteronormatividade precisa se impor. No entanto, essas análises nos fornecem pistas que 

podem ser levadas em consideração para futuras investigações, visando compreender sua 

dinâmica de forma mais ampla e aprofundada para que se possa pensar em estratégias 

eficazes que visem romper com o “armário” que é instituído nas universidades, buscando a 

transformação do espaço institucional de maneira que as ações, práticas e comportamentos, 

que ocultam e/ou silenciam as experiências não heterossexuais no cotidiano dos alunos 

sejam enfrentados e que os ambientes universitários sejam configurados como lugares mais 

acolhedores e seguros para vivências das inúmeras possibilidades de expressão da 

sexualidade para além da heterossexual.  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação do fenômeno do preconceito contra homens gays universitários a 

partir das análises dos processos de hierarquização e inferiorização social está inscrita em 

um campo científico de pesquisas com pressupostos epistemológicos e metodológicos de 

base reivindicatórias/participatórias. Isso quer dizer que este tipo de investigação está 

situada também no campo político, uma vez que contém uma agenda política 

comprometida com a transformação da realidade social de pessoas não heterossexuais que 

são/estão cotidianamente submetidas aos inúmeros tipos de violências em decorrência da 

expressão de sua sexualidade fora dos modelos hegemônicos instituídos socialmente. 

Considerando importante o conceito de situacionalidade, questionamos os ideais de 

neutralidade e objetividade em pesquisas buscando, através dos pressupostos de 

posicionalidade, reflexividade e interseccionalidade, enfrentar os modelos tradicionais de 

produção de pesquisas, reconhecendo, neste caso, que toda produção de conhecimento 

parte de uma forma específica de dar inteligibilidade para o mundo que o cerca a partir de 

seus próprios pressupostos epistemológicos. Ao considerar a situacionalidade em pesquisa, 

buscamos borrar os sistemas que (re)produzem relações de poder no próprio campo 

científico, além de (re)afirmar nosso posicionamento e compromisso político com as 

questões sociais, econômicas e políticas subjacentes ao fenômeno pesquisado.  

Ao optar pelas narrativas como ferramenta metodológica de captura discursiva de 

homens gays universitários, consideramos sua efetividade que nos possibilitaram a 

elaboração de análises de contextos e fenômenos com alto grau de complexidade e em 

maior profundidade. Esta escolha também refletiu a tentativa de superação histórica do 

difícil acesso à realidade de sujeitos vítimas de estigmatização social e de inúmeras formas 

de controle e vigilância de corpos por reivindicarem a expressão da sexualidade nos 

diferentes espaços privados e públicos. 

Além disso, a utilização do grupo focal como recurso metodológico complementar 

possibilitou aos sujeitos o compartilhamento de suas experiências em grupo e a elaboração 

de questões referentes ao fenômeno estudado. Como ponderamos em diversos momentos 

deste estudo, a publicização dessas experiências é tida como potente estratégia política de 

enfrentamento ao sistema heteronormativo instituído em nossa sociedade, borrando os 

mecanismos inviabilizadores e a naturalização das violências contra não heterossexuais no 

cotidiano, ao se nomear o que historicamente foi não nomeado. Ou seja, mais do que um 

recurso metodológico que possibilitou dar visibilidade e produzir dados sobre um 

fenômeno de pesquisa, o encontro entre os participantes permitiu a emergência de sujeitos 
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políticos que poderão, através das reflexões em grupo, resistirem às (re)produções de 

saberes, práticas sociais e pedagógicas silenciadoras e inviabilizadoras das experiências 

que vivenciam.  

Portanto, na tentativa de compreender a dinamização do preconceito enquanto uma 

ferramenta de manutenção das relações de poder e hierarquização social no contexto de 

uma universidade no interior de Minas Gerais, este trabalho evidenciou que, anteriormente 

às experiências de preconceito na instituição de ensino superior, as trajetórias dos 

participantes da pesquisa estão marcadas por inúmeras formas de silenciamentos e 

opressões. Evidenciou-se, portanto, que a família, instância social que deveria assumir um 

papel preponderante no desenvolvimento saudável do sujeito, em muitos casos, inserida 

em um contexto heteronormativo, (re)produz práticas sociais que deslegitimam a 

experiência não heterossexual, interferindo diretamente no bem-estar individual e coletivo 

destes sujeitos. Por outro lado, quando acolhedora, favorece a autoestima, confiança em si 

mesmo, emancipação do sujeito etc.  

Da mesma forma, nosso estudo demonstrou que a escola, um espaço importante na 

criação de redes diversas de sociabilidade, cotidianamente (re)produz e atualiza inúmeras 

formas de exclusão ao se omitir ou não problematizar a lógica heteronormativa, frente aos 

inúmeros casos de preconceito no dia a dia de sujeitos não heterossexuais. Não por acaso, 

como demonstrado em nossa revisão de literatura, a escola e a família são considerados os 

ambientes em que estes sujeitos mais sofrem violação de direitos em decorrência de sua 

orientação sexual e/ou identidade de gênero. Nossos participantes relataram preconceito de 

toda ordem: violências de gênero por se aproximarem às características de feminilidade, o 

que demonstra a dinâmica de dominação social de homens sobre mulheres a partir de 

relações de poder; piadas e apelidos vexatórios, que inseridos em jogos de poder marcam 

negativamente as trajetórias de não heterossexuais; produção de isolamento social em 

decorrência do bullying homofóbico; evasão escolar e/ou mau desempenho na trajetória 

acadêmica. Por outro lado, evidenciamos a potencialidade da instituição escolar na 

problematização e enfrentamento da heteronormatividade através da emergência de debates 

em perspectivas críticas e feministas, produzindo a desnaturalização das violências 

perpetradas contra esta população nos ambientes educacionais.  

Nosso estudo também demonstrou a influência de instituições religiosas no 

processo de subjetivação destes sujeitos. Ao considerar esta instância como importante na 

produção discursiva que atravessa as outras instâncias – família e escola, demonstramos 

como posicionamentos reducionistas e de senso comum, que colocam sujeitos não 
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heterossexuais na posição de pecador, desviante, aberração etc., influenciam negativamente 

no bem-estar psíquico destes indivíduos, além de restringir as suas experiências de 

espiritualidade. Nesse sentido, o sentimento de culpa, pode ocasionar o surgimento de 

várias psicopatologias que podem, em casos de maior gravidade, levar o sujeito a tirar a 

própria vida. Por outro lado, demonstramos que uma (re)leitura crítica e contextualizada 

das passagens bíblicas, em que se considere a pluralidade de experiências em relação à 

sexualidade, pode auxiliar o sujeito a se aproximar da própria espiritualidade e dos espaços 

religiosos sem que essa vivência seja fragmentada e lhe prejudique.  

A chegada à Universidade é vista por muitos estudantes que, em suas trajetórias de 

vida foram marcadas por experiências de preconceito, opressão, ocultamento, 

silenciamento e invisibilização, como um espaço de libertação e mais receptivo às 

experiências não heterossexuais. Assim, a instituição de ensino superior ocupa um lugar 

importante nos sentidos que estes indivíduos irão atribuir à experiência da sexualidade, às 

relações e a si próprios. No entanto, embora nossos sujeitos de pesquisa reconheçam a 

potencialidade da instituição no que tange à receptividade da diversidade sexual, 

evidenciaram a presença do “armário da Universidade”, corroborando com a realidade de 

pesquisas realizadas em outras instituições de ensino superior. 

 A partir dos relatos individuais e no grupo focal, nossos participantes descreveram 

realidade semelhante da Universidade com o ambiente escolar. Inserida nas relações e 

jogos de poder, a Universidade (re)produz formas de exclusão a partir da atualização do 

preconceito para responder à norma instituída. Embora nossos participantes tenham 

relatado diferenças na forma pela qual expressam sua sexualidade nos diferentes campi da 

instituição (mais ou menos acolhedoras a depender da área do conhecimento), são 

necessárias novas investigações, de maior abrangência e em maior profundidade, para que 

possamos produzir inferências mais precisas sobre esta realidade.  

Por se tratar de um fenômeno com alto grau de complexidade, e que na maioria das 

vezes se apresenta na invisibilidade e na não nomeação, a proposta metodológica pensada 

apresentou limitações que lhe são próprias. Um dos mais desafiadores e complexos limites 

no que tange à compreensão do fenômeno, é o seu próprio ocultamento, pois em suas 

inúmeras formas de dinamizar se atualiza constantemente para responder a situação que lhe 

faz frente. Em outras palavras, a dinâmica do preconceito, em sua apresentação mais cruel, 

oculta nossa própria percepção da realidade. Assim, acreditamos que a utilização de novos 

recursos metodológicos que investigue o preconceito velado, nas instituições de ensino, 

auxiliará na compreensão mais ampla do fenômeno estudado.  Além disso, nosso estudo 
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não alcançou pessoas e/ou coletivos estudantis que diariamente lutam pela legitimação da 

experiência não heterossexual nos espaços da universidade. Portanto, acreditamos que, este 

acesso nos auxiliará a compreender a dinâmica dos sistemas que resistem e lutam contra os 

mecanismos de invisibilidade da diversidade sexual. 

 Outra questão posta diz respeito à própria produção discursiva no ambiente 

institucional. Se o discurso e os mecanismos de controle de corpos antecedem à própria 

existência do sujeito, faz-se necessário investigar como o discurso heteronormativo é 

questionado e legitimado nos ambientes institucionais. Por fim, faz-se necessário 

questionar a produção científica nas diferentes áreas do conhecimento, pois se os saberes 

contra-hegemônicos são negligenciados cotidianamente, e os currículos de formação estão 

atendendo às demandas da grande maioria, consequentemente, são excluídas diariamente 

as experiências que escapam aos modelos socialmente aceitos. 

No que diz respeito às escolhas de recursos metodológicos para compreensão de um 

fenômeno, historicamente e de forma equivocada, os conhecimentos, em geral, são 

produzidos a partir de uma dicotomia entre metodologias quantitativas e qualitativas. 

Ponderamos, no entanto, que no processo de inteligibilidade de um fenômeno de pesquisa 

a combinação das diferentes correntes do pensamento nos parece auxiliar de forma mais 

efetiva a nomear o impensável, pois se estudos quantitativos explicitam em números ou 

porcentagens a dimensão/proporção do preconceito no cotidiano das pessoas, por outro 

lado, pesquisas qualitativas ilustram sua própria dinamização. Do ponto de vista teórico, 

salientamos a necessidade de explorar, de forma mais abrangente, as teorias do campo 

psicológico que buscaram explicações para o fenômeno do preconceito. Acreditamos que 

essa apropriação teórica ampliada nos oferecerá mais elementos para compreender o 

funcionamento do preconceito e como ele é dinamizado. 

A partir desses apontamentos, algumas perguntas se apresentam como relevantes: 

Quais outras teorias e/ou subteorias do campo psicológico podem nos oferecer mais 

elementos para compreender a dinamização do preconceito? O que tem sido produzido nos 

espaços da Universidade por ativistas, pesquisadores, movimentos e coletivos não 

heterossexuais, visando desafiar a própria produção de conhecimentos fundamentada em 

discursos reducionistas, dicotômicos e estereotipados? Será que há uma produção crítica do 

conhecimento que problematize a heteronormatividade ou são (re)produzidos saberes 

pautados em modelos punitivos sem questionar a própria norma?  

Em relação aos currículos, podemos identificar uma diferença significativa na 

aceitabilidade no que tange às expressões não heterossexuais nas diversas áreas do 
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conhecimento, então: Como são/estão estruturados os currículos nas áreas consideradas 

conservadoras? Como são debatidos os temas sobre sexualidade nas diversas áreas do 

conhecimento? Como a estruturação curricular contribui para o apagamento, negação e 

ocultamento das experiências não heterossexuais nas universidades? Como o corpo 

docente enfrenta e/ou discute tais questões em sua prática profissional? Como é 

configurado e dinamizado o “armário” nas instituições públicas de ensino superior? Há 

diferenças nessa dinamização entre instituições públicas e privadas? Como as pessoas 

reagem ou respondem aos sistemas que buscam inviabilizá-las? 

Em relação à própria Universidade, questiona-se: Quais as estratégias utilizadas 

para garantir o respeito às expressões não heterossexuais nos diversos espaços da 

instituição? Como a Universidade lida com os casos de preconceito e discriminação dentro 

de seus polos educacionais? Há omissão por parte dos agentes que a compõe? Quais as 

ferramentas utilizadas para que os direitos individuais e coletivos da população LGBT 

sejam garantidos em seus espaços? No que tange à saúde mental desses estudantes, há 

equipamentos que oferecem apoio psicológico e ações voltadas à permanência deles na 

vida universitária? Como estão estruturados? A produção científica nos cursos de 

graduação e pós-graduação das instituições tem trazido mudanças significativas no que diz 

respeito à transformação da realidade social desses sujeitos?  

Nesse sentido, há muitas perguntas a serem respondidas para que possamos melhor 

compreender a realidade do preconceito na dinâmica institucional da Universidade. No 

entanto, de forma geral, o que estes questionamentos trazem à tona é a inserção das 

investigações no campo político que permitirá discutir criticamente sobre direitos humanos 

e a educação em direitos humanos, além de propiciar espaços para a emergência de sujeitos 

políticos capazes de desnaturalizar as violências diárias, tirando suas experiências do 

campo da não nomeação. Portanto, se a literatura nos aponta para a não percepção de atos 

de violência, pelos próprios sujeitos objeto do preconceito e que essa esteja ligada a 

maiores níveis de preconceito, nosso estudo evidenciou e corroborou com a realidade de 

outras pesquisas que apontaram para a importância da produção do conhecimento, sob 

perspectivas feministas, o quanto antes no processo de subjetivação dos sujeitos, para que 

os mecanismos que produzem hierarquias, inferiorizam e subalternizam experiências que 

fogem aos modelos heteronormativos e naturalizam violências cotidianas contra essa 

população sejam enfrentados. 

Além disso, se podemos pensar em possibilidades iniciais de enfrentamento do 

machismo e do preconceito contra a diversidade sexual nos espaços institucionais e/ou 
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sociais, talvez os primeiros passos correspondam à: sensibilização de grupos e coletivos; 

intervenção através de temas que olhem para as questões sociais e de desigualdade a partir 

da interseccionalidade de sexo, gênero, classe e raça na estruturação e produção do 

conhecimento; problematização das questões que dizem respeito à heteronormatividade, 

retirando a responsabilidade individual e refletindo sobre a produção de violências a partir 

de um consentimento coletivo; problematização da própria produção discursiva que 

(re)produz, através da linguagem, o padrão de dominação de homens sobre mulheres e não 

heterossexuais; produção de conhecimentos em maior profundidade sobre a dinâmica do 

preconceito, sobretudo, no que diz respeito aos seus mecanismos de ocultamento, 

característica esta mais perversa do preconceito; (re)afirmação do compromisso do saber 

psicológico com a criação de redes de enfrentamento das desigualdades sociais e na 

transformação da realidade social de pessoas não heterossexuais; produção de 

questionamentos acerca da forma como estão distribuídos os cursos na Universidade, no 

que tange à própria logística, e se esta contribui para os mecanismos de produção de 

ocultamentos e invisibilizações das experiências LGBTs.    

Assim, reafirmamos nosso compromisso com: a produção de conhecimento no 

campo psicológico para o enfrentamento das desigualdades sociais e sexuais; a 

manutenção de práticas psicológicas que respeitem as pluralidades de experiências e as 

subjetividades em suas diferenças; e, por fim, com a validação do compromisso da 

Psicologia enquanto ciência e profissão com a construção de um saber crítico coletivo, 

demonstrando aos sujeitos que seu sofrimento em decorrência da expressão da sexualidade 

não heterossexual está no que é construído socialmente e não na declaração e reivindicação 

da homossexualidade nos diferentes espaços sociais. Portanto, sua existência não deve, sob 

hipótese nenhuma, ser ocultada e estar na mira de mecanismos e estratégias de 

ocultamentos e apagamentos.  

Por fim, se a transformação da realidade institucional e social, no que toca ao 

enfrentamento e rompimento das dinâmicas e facetas do preconceito, nos parece utópica, a 

própria utopia nos oferece elementos para existir e para ser resistência.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A- PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

(CEPSJ) 
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ANEXO B- ROTEIRO DE ENTREVISTA NARRATIVA 

 

Perguntas Disparadoras 

 

1- Você poderia me contar sobre suas vivências enquanto homem gay ao longo da vida? 

2- Você poderia me contar sobre suas experiências enquanto homem gay na Universidade? 
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ANEXO C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(ENTREVISTAS INDIVIDUAIS) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA- PPGPSI 

 

 

Prezado(a) Participante, 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada Preconceito e 

Violência Contra Homens Gays Universitários: Análise de Processos de 

Hierarquização e Inferiorização Social, desenvolvida por Welligton Magno da Silva, 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PPGPSI da Universidade 

Federal de São João del-Rei.  

Trata-se de uma pesquisa que tem como objetivo central compreender como o 

preconceito atua nas relações sociais estabelecidas no contexto universitário no que tange à 

realidade de homens gays de diversas áreas do conhecimento e quais suas correlações com 

o processo educativo. 

O presente estudo é inicial dado à grande diversidade de possibilidades de 

experimentações e vivências da sexualidade. O campo do gênero não é homogêneo, cada 

identidade possui suas especificidades demandando estudos adaptados à realidade em que 

se está inserido. Portanto, o convite à sua participação se deve a esse recorte, que será a 

porta de entrada para futuras análises nas demais categorias dentro da diversidade sexual.   

A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória! Você tem autonomia e 

dispõe do pleno direito de decidir sobre sua participação ou não no estudo, bem como de 

retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado sob hipótese 

alguma caso decida não consentir sua participação ou retirar seu consentimento ao ter 

iniciado a pesquisa e assinado o presente termo. No entanto, reafirmamos que sua 

participação é de extrema importância para a execução da pesquisa. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas. 

Qualquer dado que possa identificá-lo 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. 



204 
 

A qualquer momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você poderá solicitar 

do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser 

feito através dos meios de contato explicitados neste documento. No presente projeto, você 

será identificado através de um nome fictício escolhido pelo próprio pesquisador, bem 

como por um número de identificação 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 homens gays no contexto da universidade. A entrevista 

poderá ser interrompida a qualquer momento, mesmo após a assinatura deste termo. Como 

se trata de uma entrevista narrativa, não estipularemos um tempo aproximado para sua 

duração, entendendo que a narrativa é subjetiva podendo variar de sujeito para sujeito.  

As entrevistas serão registradas por meio de gravador de áudio e posteriormente 

transcritas e armazenadas em arquivos digitais cujo acesso será restrito ao pesquisador e 

orientador responsável pela pesquisa por pelo menos cinco anos, como determina a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que regula as pesquisas com Seres 

Humanos, e orientações do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos das 

Unidades Educacionais de São João del-Rei - CEPSJ.   

Essa pesquisa implica em benefícios diretos e indiretos aos seus participantes. 

Contribuirá para o avanço científico em relação aos estudos de gênero, sexualidade, 

homofobia, mais especificamente no contexto da Universidade pública. Os dados podem 

auxiliar na elaboração e na construção de estratégias de interferência no processo educativo 

além do enfrentamento às violências direcionadas à população LGBT. 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 do próprio 

pesquisador oferecer todo aparato psicológico necessário. 

Os resultados gerais do presente estudo poderão ser divulgados em palestras 

dirigidas à comunidade científica e em textos acadêmicos, sendo garantido sempre o 

anonimato de suas informações. Ao término da pesquisa, o pesquisador se compromete a 

agendar uma roda de conversa para apresentar o relatório final para os participantes 

interessados. A qualquer momento a equipe de pesquisadores estará à disposição para 

eventuais esclarecimentos. 

Não haverá nenhum custo pela sua participação neste estudo. Todos os custos serão 

de responsabilidade do próprio pesquisador. Por favor, sinta-se à vontade para fazer 
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qualquer pergunta sobre este estudo ou sobre os seus direitos como participante do estudo. 

Se outras perguntas surgirem mais tarde, você poderá entrar em contato com os 

pesquisadores nos telefones indicados abaixo. 

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. 

 

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 

 

Pesquisador Responsável    Orientador Responsável 

Welligton Magno da Silva    Celso Francisco Tondin  

E-mail: welligthon@hotmail.com.br   E-mail: celsotondin@ufsj.edu.br 

Telefone: (21) 98046- 2643    Telefone: (32) 98809-5943 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

RG________________, CPF/ nº ___________________, concordo em participar do 

estudo Preconceito e Violência Contra Homens Gays Universitários: Análise de 

Processos de Hierarquização e Inferiorização Social, sob a responsabilidade do 

pesquisador Welligton Magno da Silva, como participante voluntário. Fui devidamente 

informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

mailto:cepsj@ufsj.edu.br
mailto:conep@saude.gov.br
mailto:welligthon@hotmail.com.br
mailto:celsotondin@ufsj.edu.br
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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 do Participante: ___________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador: ___________________________________________ 

 

Observações Complementares: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ANEXO D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(GRUPO FOCAL) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA- PPGPSI 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado Participante, 
 

  Você está sendo convidado(a) a participar de uma segunda etapa da pesquisa 

intitulada Preconceito e Violência Contra Homens Gays Universitários: Análise de 

Processos de Hierarquização e Inferiorização Social, desenvolvida por Welligton Magno 

da Silva, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PPGPSI da 

Universidade Federal de São João del-Rei. 

O objetivo desta pesquisa visa compreender como o preconceito atua nas relações 

sociais estabelecidas no contexto universitário frente à realidade de homens gays contra 

as expressões de sua sexualidade neste contexto nas diversas áreas do conhecimento e 

quais suas correlações com o processo educativo. O grupo será realizado na Sala nº 2.05 

do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial (LAPIP) vinculado ao 

Departamento de Psicologia da UFSJ, localizada no campus Dom Bosco, com 

infraestrutura adequada para garantir a confidencialidade e privacidade das informações 

prestadas por você. 

Sua participação não é obrigatória. Não haverá nenhum custo pela sua 

participação neste estudo, sendo sua participação voluntária. A qualquer momento você 

pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador. O convite à sua participação é justificada por 

ter participado na primeira etapa deste estudo. Sua próxima participação consiste em 

integrar um grupo com os outros participantes da pesquisa para que possam discutir entre 

vocês sobre suas próprias experiências enquanto homens gays no contexto universitário. 
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A proposta considerada é de apenas um encontro  que deverá levar um tempo aproximado 

de 60 a 90 minutos. 

 As entrevistas serão registradas por meio de gravadores e posteriormente 

transcritas e armazenadas em arquivos digitais onde o acesso será restrito ao pesquisador 

e orientador responsável pela pesquisa por pelo menos cinco anos, como determina a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regula as pesquisas com Seres 

Humanos e orientações do CEPSJ. Após o encerramento do estudo, os materiais ficarão 

armazenados por pelo menos 5 anos, seguindo recomendações das Resoluções 466/10 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 A qualquer momento, você poderá solicitar informações sobre sua participação ou 

sobre a pesquisa. Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados através de relatórios e 

artigos científicos, mas isso ocorrerá de maneira que não seja possível a sua identificação. 

Além disso, ao término do estudo, todos os resultados retornarão a você.  

 Essa pesquisa implica em benefícios diretamente e indiretamente aos 

participantes na pesquisa. Contribuirá para o avanço científico em relação aos estudos de 

gênero, sexualidade, homofobia institucional, mais especificamente no contexto da 

Universidade pública. Os dados podem auxiliar na elaboração e construção de estratégias 

de interferência no processo educativo além do enfrentamento às violências direcionadas 

à população LGBT. Como possíveis riscos poderá haver desconforto por se tratar de 

questões pessoais que possa fazer despertar sentimentos e emoções. Para minimizar tal 

desconforto, a entrevista poderá ser interrompida, sendo de responsabilidade de o próprio 

pesquisador oferecer todo aparato psicológico necessário. Em casos maior gravidade em 

decorrência da pesquisa, você poderá solicitar ao pesquisador o atendimento 

especializado junto ao Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Federal de 

São João del-Rei.   

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por 

objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Este termo é redigido em duas vias, sendo uma para o pesquisador e outra para você.   

 

Tel e Fax - (032) 3379- 5598  e-mail: cepsj@ufsj.edu.br 

mailto:cepsj@ufsj.edu.br
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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 

 

Pesquisador Responsável    Orientador Responsável 
Welligton Magno da Silva    Celso Francisco Tondin 

E-mail: welligthon@hotmail.com.br   E-mail: celsotondin@ufsj.edu.br 

Telefone: (21) 98046- 2643    Telefone: (32) 98809-59 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, abaixo assinado, aceito a participar da segunda etapa da pesquisa “Preconceito 

e Violência Contra Homens Gays Universitários: Análise de Processos de Hierarquização 

e Inferiorização Social”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo 

pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes da minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

prejuízo. 

 

São João del-Rei, ___de ______________ de 2019. 

 

 

 

 

  __________________________   ________________________ 
Assinatura Participante        Assinatura Pesquisador 

 

 

 

 

 

 

mailto:conep@saude.gov.br
mailto:welligthon@hotmail.com.br
mailto:celsotondin@ufsj.edu.br

