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HOMOSSEXUALIDADE E VIOLÊNCIA:  
A DOR E A DELÍCIA DE SER O QUE É 

 
Marlene Almeida de Ataíde1 

Latif Antonia Cassab2 
 
 

“O gostoso é viver sem fronteiras, fazer o que eu quero, as coisas que gosto, não passar vontade e ver o encanto e a 
maravilha, mas saber dos direitos e deveres que tenho comigo mesmo e para com os outros, manter-me sempre com o 

pé no chão onde eu estou.” (D) 

Introdução 

 

A presente comunicação é resultado de nossas inquietações sobre as determinações que 

engendram a violência contra os homossexuais, as quais nos motivaram à produção da pesquisa, 

cujo resultado, parcial, está contextualizado neste trabalho. 

A pesquisa, de natureza qualitativa, desenvolvida através de um estudo de caso, buscou 

conhecer a experiência de dois jovens homossexuais, os quais se dispuseram a relatar prontamente 

suas experiências voltadas para a questão da violência, decorrente de sua orientação sexual. A 

coleta das informações ocorreu em uma situação de entrevista, apoiada por um roteiro semi-

estruturado. As análises dos relatos se fizeram no sentido de compreender os tipos, os espaços e os 

atores que perpetraram tais violências e como os sujeitos da pesquisa se posicionam diante dessas 

situações. Mais, fundamentadas em uma grande variedade de estudos, através de pesquisa 

bibliográfica, que denotam o quanto a questão da homossexualidade se apresenta, ainda, ancorada 

por posturas homofóbicas.  

A “moderna” sociedade em que vivemos não obstante as rápidas transformações ocorridas 

no mundo globalizado mantêm arraigadas atitudes conservadoras como se a homossexualidade 

fosse algo novo no planeta terra. Pelo contrário, a homossexualidade está posta desde os primórdios 

da humanidade independente de classe social, raça, religião ou postura política. Na condição de 

pessoa única, o ser humano é capaz de selecionar e rejeitar as influências dadas pelo contexto sócio-

cultural. Desta forma, está dada a questão da sexualidade.  
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Desde os primeiros anos de vida uma das primeiras percepções que o ser humano detém 

é sobre a relação de gênero, aprendendo, que somos de um determinado sexo e não de outro 

e, que tal condição implica em determinados tipos de conduta, atitudes e gostos, associados 

ao sexo oposto. Neste sentido, a homossexualidade expressa uma condição em que os 

sujeitos, à revelia de uma sociedade, apresentam sua forma de ser sócio-sexual, o que nos 

aproxima da proposta deste trabalho: a comunicação de uma pesquisa qualitativa, cujo 

objetivo foi discutir sobre as formas atrozes de violência nos mais variados espaços da 

sociedade brasileira que vem atingindo esses sujeitos sociais devido a sua orientação 

sexual. 

 

Homossexualidade: do que estamos falando? 

 

Visitando a literatura Téson (1989) anuncia que a origem do termo homossexualidade 

aparece pela primeira vez em um panfleto alemão de autoria anônima, publicado em 1869, se 

opondo a uma lei prussiana de anti-sodomia. Lembra o referido autor que naquele mesmo ano, um 

médico húngaro utilizou este termo na defesa da sua legalização. A conotação cientifica permitia 

que se falasse do fenômeno objetivamente sem ocasionar um julgamento que fosse negativo, ou 

seja, para destacar aqueles que se enquadravam na categoria de homossexuais dentro da legalidade, 

e sem juízo de valores. Assim, foi criado não apenas o termo homossexualidade, mas definiu-se 

também a heterossexualidade. 

Compreender esse fenômeno tão antigo quanto a humanidade, ou seja, uma forma de amor e 

relacionamento que existe desde os primórdios, se fez premente consultar os autores que discutem 

essa concepção, pois, trata-se de uma questão ainda vista na sociedade contemporânea sempre 

permeada pelo preconceito, discriminação, e rejeição conforme demonstra Almeida (2007), através 

de uma pesquisa realizada no Brasil em 2005. Os resultados acusaram um contingente expressivo 

de pessoas que foram entrevistadas para compreender como pensam sobre os diversos assuntos 

contemporâneos. Numa das questões o tema sexualidade apresentou um enorme conservadorismo 

praticamente unânime em relação à homossexualidade tanto masculino quanto feminina. No que 

tange a primeira categoria a rejeição apresentou um percentual de 89% dos entrevistados e 88% 

contra a segunda.  
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Na Grécia antiga a amizade entre homens, mais do que valorizada, era perfeitamente normal 

a confraternização homossexual, ou ainda, naquela sociedade o conceito de homossexualidade nem 

sequer existia, havendo, inclusive regras de comportamento social que regulamentavam tais 

relações. A “[...], homossexualidade e heterossexualidade apresentam-se como alternativa na 

programação da sexualidade que estrutura espaço-temporalmente as seqüências comportamentais 

relacionadas com a procura de parceiros sexuais”. (TESÓN, 1989, p. 7). Acrescenta-se que o termo 

homossexual foi cunhado em 1869, pelo escritor e jornalista austro-húngaro Karl-Maria Kertbeny, 

derivando do grego homo que significa “semelhante”, “igual”. 

Tentando avançar na concepção da categoria homossexualidade o termo surgiu no século 

XIX, para nomear as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, sendo vinculado a princípio a 

uma “doença”, que deveria ser tratada. Essa concepção vigorou em grande parte do mundo até a 

década de 80, quando então a Organização Mundial de Saúde, em 1985, retira o termo 

“homossexualismo” da lista das fatalidades patológicas, justificando-o como contra qualquer tipo de 

discriminação e violência contra gays e lésbicas. Essa medida, no entanto, foi em grande parte 

conseqüência da mobilização do movimento homossexual internacional. 

Não se pretende nesta abordagem resgatar todo o processo histórico do termo até a 

contemporaneidade, mas assinalar que o conceito de homossexualidade, para alguns historiadores, 

constitui-se em uma construção social e recente invenção do termo, buscando nomear as relações 

entre iguais. Para os antropólogos Fry e MacRae (1985) a homossexualidade se apresenta como 

uma questão política e cultural, ou seja, a homossexualidade varia de contexto e de cultura para 

cultura.  

No século XX, num trabalho do tradutor Charles Gilbert Chaddock, a questão do termo 

homossexualidade volta à tona pela primeira vez na língua inglesa, e, a partir de então, tem sido 

utilizado amplamente na literatura contemporânea que versa sobre essa temática. Nesse mesmo 

século outros termos foram cunhados para se discutir a homossexualidade.  

Discorrem, alguns autores, que em primeiro lugar a homossexualidade foi defendida como 

preferência sexual a fim de rebater a psiquiatria tradicional que a considerava como uma perversão, 

ou genericamente a apontam como um “desvio”. Na medida em que os militantes homossexuais 

iniciaram a luta tentando provar a natureza de seu comportamento, passaram a nomeá-la como 

orientação sexual, bem como se utilizou também outro termo como “modo de vida alternativo”. 
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Ao longo dos anos, muitas vezes a homossexualidade foi definida como uma patologia, ou 

até mesmo uma perversão. No entanto, deve-se observar que o termo homossexualidade não 

designa uma realidade em si, mas algo que foi socialmente construído e é fruto de um discurso 

moral, da modernidade.  

Foucault (1985) afirma que existiu um projeto de iluminação de todos os aspectos do sexo. 

Criaram um aparelho que, ao multiplicar os discursos sobre o sexo, visou produzir, ou reproduzir, 

verdades sobre o mesmo. No século XIX, tal projeto alia-se a um projeto científico, fatalmente 

comprometido com o evolucionismo e com os racismos oficiais. O discurso médico, sob uma 

suposta aura de neutralidade científica, produziu crescentemente verdades sobre o sexo, mas que 

estavam ligadas a uma moral de assepsia e com uma associação ao “patológico” e ao “pecaminoso”. 

A medicina do sexo se associou fortemente à biologia (evolucionista) da reprodução. Tal 

associação, entre discurso sobre o sexo e discurso científico, resultaram, assim, numa maior 

legitimidade ao que se constitui como discurso dominante sobre o sexo da era moderna e, como 

conseqüência, a classificação moderna da homossexualidade (FOUCAULT, 1985). 

É importante observar que não obstante alguns avanços ocorridos nas últimas décadas em 

relação às lutas empreendidas pelos movimentos desses sujeitos, na conquistas de direitos e de 

respeito, ainda há um significativo percentual de pessoas preconceituosas que não admitem esse 

tipo de orientação sexual. O preconceito para com a homossexualidade existe na sociedade 

brasileira, assim como em outras sociedades, atuando de forma controladora em maior ou menor 

escala, na vida de muitos homossexuais brasileiros. Portanto, pode-se considerar que em nossa 

sociedade ainda se pratica e cultivam o preconceito a discriminação e a violência contra as pessoas 

que pertencem a grupos diferentes. Em pleno século XXI desconhecem que somos uma sociedade 

plural e diversa, portanto, não há como se justificar uma visão tão arraigada com as questões postas 

na contemporaneidade, especialmente, para as pessoas que seguem a orientação sexual que lhes 

proporcione prazer em suas relações afetivas. 

Esta mesma sociedade que os discrimina, os menospreza, não percebe com clareza que os 

relacionamentos homossexuais, apesar de tão antigos quanto a instituição da família, foi sempre 

guiada pelos dogmas da igreja, criando certo padrão de “normalidade” para as relações afetivas, 

tratando desse modo, de forma “anormal” as demais relações que não sejam entre um homem e uma 

mulher. 
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O Brasil sendo um país de grande diversidade cultural, étnica, sexual, social, religiosa entre 

outras diferenças, tem na sua história e no decorrer de sua formação, lutas de diversos grupos 

sociais pela conquista da igualdade social, cidadania, saúde e direitos humanos. 

 
No Brasil, a virada dos anos 1970 para os anos 1980 não se caracterizou somente 
pelas discussões que opunham os que consideravam que a questão das “minorias” 
(negros, índios, mulheres, homossexuais) deveria estar subordinada (ao menos em 
uma primeira etapa) à questão mais ampla da democratização do país e da 
revolução social. (CARRARA, SIMÕES, 2007, p. 73). 
 

Portanto, os homossexuais não obstante os processos democráticos aliada à revolução social 

contemporânea pertencem a um grupo vulnerável, pelo estigma do preconceito, seja este aparente 

ou não, imposto por determinados grupos dominantes a outros.  

Nesta sociedade em que se discrimina a homossexualidade, que não aceita a convivência 

com os diferentes, os sujeitos que se percebem como tal e aceitam a sua identidade homossexual 

podem ser considerados portadores de uma identidade socialmente estigmatizada (FOUCAULT, 

1985; GOFFMAN, 1988).  

Tal estigma tem influência direta nas relações sociais desses sujeitos onde muitos acabam 

omitindo a sua orientação com receio de serem discriminados, ou ainda, de acordo com o jornalista 

André Fischer ao prefaciar a obra Fresco Trópicos, (1980) “Se hoje ainda não é exatamente fácil ser 

gay, há pouco mais de 20 anos assumir-se era tarefa para bravos e destemidos.” Os aspectos 

negativos que são atribuídos a esses sujeitos sociais motiva-os não raras vezes a optarem por viver 

em guetos, compartilhando de uma sub-cultura, utilizando-se de alguns símbolos enquanto um 

modo de sobrevivência nesta sociedade declaradamente “homofóbica”. 

 
Os homossexuais que expressam publicamente a sua sexualidade ou que são 
conotados como tal (e que terão, por isso, menos homofobia internalizada), são 
objeto de todo o tipo de agressões, pelo simples fato de viverem numa sociedade 
que discrimina a sua natureza. (PEREIRA, LEAL, 2002, p. 111). 
 

Neste sentido, a homossexualidade, ou o sujeito homossexual, ou como é mais comumente 

denominado na sociedade brasileira, o gay, são “invenções” do século XIX. Anteriormente, as 

relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo eram consideradas sodomia, vista como 

um comportamento vergonhoso em que as pessoas com essa orientação poderiam até sucumbir. A 

partir da segunda metade do século XIX, a prática homossexual passava a definir um tipo especial 

de sujeito e, conseqüentemente, uma nova categoria social, que viria a ser marcada, estigmatizada e 

reconhecida sob o nome de homossexual, categorizado, e nomeado, como desvio da norma. Os 
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indivíduos que se encaixassem, ou fossem forçadamente encaixados nesta categoria, passavam a 

viver em segredo, tendo o medo como norte e de suportar as dores da segregação social 

(FOUCAULT, 1985; TREVISAN, 1986). 

Sendo assim, para Foucault (1985), a sociedade moderna não se recusa a falar sobre o sexo, 

mas, pelo contrário, aciona todo um aparato para produzir um discurso “verdadeiro” e 

regulamentado. O normal, o natural é classificado como a heterossexualidade e, em contrapartida, a 

homossexualidade é classificada como anormal e desvio. Segundo o autor, a história da sexualidade 

deve ser desenvolvida e compreendida a partir de uma história dos discursos, que também estaria 

ligada a relações de poder e dominação. Para Foucault, 

 
A homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade quando foi 
transferida, da prática da sodomia, para uma espécie de androgenia interior, um 
hermafroditismo da alma. O sodomita era um reincidente, agora o homossexual é 
uma espécie. (FOUCAULT, 1985, p. 43-44). 
 

Em sua obra intitulada “História da sexualidade”, Foucault (1985) ressalta que a sexualidade 

pode ser contextualizada como uma experiência histórica, desde que para isso pudesse dispor de 

instrumentos suscetíveis de analises, em seu próprio caráter e em suas correlações, através de três 

eixos que a constituem, ou seja: a formação dos saberes que a ela se referem, os sistemas de poder 

que regulam sua prática e as formas pelas quais os indivíduos podem e devem se reconhecer como 

sujeitos dessa sexualidade. 

Refletir sobre a questão da homossexualidade e da sexualidade na cena contemporânea 

parece óbvio, pois como as demais dimensões da nossa identidade, ambas são construídas no 

contexto social, histórico e cultural. Portanto, o termo homossexualidade pode ser compreendido 

como uma orientação sexual e a sexualidade enquanto uma construção social, histórica, política e 

cultural, não se referindo apenas ao sexo genital ou às relações sexuais. Para Spencer (1999) a 

própria análise da história da sexualidade evidencia o preconceito contra os homossexuais como 

uma construção sócio-histórica. 

A sexualidade não pode ser vista apenas como uma das dimensões do desenvolvimento da 

pessoa, mas, pressupõe reconhecê-la como uma abordagem que tem a sua multidimensionalidade, 

nos diversos níveis e nos aspectos biológicos, psíquico, social, histórico, cultural. 

 

 

Sobre violência e homofobia: algumas considerações 
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“Olho para o Rafael, está sentado num banco de pedra da escola, à sua volta há restos de cigarros, canetas partidas, 

papéis velhos, canteiros de flores secas. Ninguém está próximo… Em que momento é que perdeste o medo? Por que 
razão não continuaste a esconder-te como eu, a olhar para o sexo dos rapazes e a fingir interesse pelas raparigas?”  

SAMPAIO, 2003, p.92. 
 

A violência sempre esteve presente no cotidiano, trazendo em seu bojo as experiências que 

fazem parte da vida humana, cujos efeitos podem ser vistos em todas as partes do mundo. A 

violência pode ser considerada como uma forma de agressões e de maus-tratos. Por isso a 

consideramos evidente, em outras palavras: “ela deixa marcas”. (MICHAUD, 1989, p. 8). No 

entanto, sempre que se faz alguma alusão à violência, imediatamente vincula-se à violência física, 

ou seja, aquela em que o agressor mediante a força física atenta contra a integridade do outro. 

Porém, limitar o conceito de violência apenas ao físico, como cotidianamente conhecido, é uma 

forma reducionista para se pensar nesta questão, a qual vem atingindo milhares de sujeitos e entre 

estes se destaca os homossexuais. 

Para trazer à tona uma compreensão sobre as formas como a violência se expressa 

ancoramo-nos em Minayo (2006) que ao descrever a violência, mostra-nos as várias tipologias e 

como ocorrem suas manifestações, ou seja: a) violências auto-infligidas, que diz respeito a 

comportamentos suicidas e de auto-abuso; b) violências interpessoais, classificadas em dois 

âmbitos: o intra-familiar e o comunitário c) violências coletivas, tipificadas como atos violentos que 

ocorrem nos âmbitos macros-sociais, políticos e econômicos. O primeiro ocorre entre os parceiros 

íntimos e entre os membros da família; o segundo acontece no ambiente social, entre conhecidos e 

desconhecidos e âmbitos macros-sociais, políticos e econômicos. 

Esses diversos tipos de violências variam também, de acordo com a natureza da sua 

expressão, podendo ser classificada como: a) física aquela que “[...] significa o uso da força para 

produzir injúrias, feridas, dor ou incapacidade em outrem” (MINAYO, 2006, p. 82); b) sexual que 

diz respeito ao ato, ao jogo sexual dentro de relações hetero ou homossexual e objetiva estimular a 

vítima ou utilizá-la para obter excitação sexual por meio de aliciamento, violência física ou 

ameaças; e negligência ou abandono, que “[...] inclui a ausência, a recusa ou a deserção de cuidados 

necessários a alguém que deveria receber atenção e cuidados”. (MINAYO, 2006, p. 82); c) 

psicológica, na qual acontecem “[...] agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, 

rejeitar, humilhar a vítima, restringir a liberdade ou ainda, isolá-la do convívio social” (MINAYO, 

2006, p. 82). 
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As narrativas dos sujeitos, exemplificam as violências cometidas no âmbito intra-familiar e 

comunitário, de diversas expressões, ilustrando contundentemente o quanto ser homossexual é ainda um 

tabu, especialmente no próprio espaço familiar 3. 

 
Eu comecei a perceber que eu era rejeitado desde o momento que comecei a perceber 
que eu era diferente. [...] Quanto aos meus irmãos isso era praticamente terrível porque 
eles também não estavam preparados para aceitar um membro gay na família,  quiçá 
um irmão. [...] percebi que eles me tratavam diferente então, eles saiam em grupo os 
três e eles não queriam me levar e minha mãe pedia: “leva ele”, e eles “Não, não vamos 
andar com ele. A gente não quer sair com ele.” E eu não entendia porque eu era 
rejeitado desta maneira.  
Eu sempre tive trejeitos, eu sempre fui mais delicado comparado com os outros meninos,  
eu era mais afeminado e aquilo chamava a atenção e para os meninos da escola eu já 
era o “viadinho” da turma, o “bichinha” da turma.  
 
Com 15 anos eu fui trabalhar e quando a gente brigava, e brigava todo dia, eles me 
xingavam. Lembro que aquelas palavras me machucavam: “viado”, “bicha”. Lá no 
nordeste, eu sou lá do nordeste, usa muito a palavra “frango”, “seu frango”, “seu 
perobo3.” Os colegas reagiam da mesma forma, até porque eles (irmãos) puxavam o 
coro, eles estudavam lá, era o ambiente deles e eu falo que eles puxavam o coro porque 
eu tentava estar no ambiente em que eles estavam, eles estavam no pátio eu ficava 
pertinho como uma maneira até de me sentir protegido... Nós éramos da mesma família, 
eles eram mais velhos do que eu, eles tinham mais força física, me sentia protegido, mas, 
mantendo certa distância porque eu não podia me misturar com eles, ninguém podia 
descobrir... Apesar de todo mundo saber, as pessoas entendiam aquilo... Olha! Ele não 
se mistura, é a “parte negra da família” e esses aqui (se referindo aos colegas) é a parte 
“normal” da família. Mas o gozado é que na escola, tinha um serviço de orientação 
educacional e as pessoas não me ajudavam... E eu procurava e falava assim: “o meu 
irmão falou na sala que nós não somos irmãos”. Os procurei naquela ocasião e eles não 
fizeram nada, foi como se eu estivesse sozinho, eu estava sozinho naquele momento, eu 
não tinha um apoio que estava precisando naquele momento, porque quem podia me 
ajudar, mas a direção da escola não me dava nenhum retorno. Na minha casa, quando 
eu voltava muito menos, para que um adolescente de doze a treze anos pode pedir ajuda 
neste momento? Então é isso, eu ficava perdido. Felizmente acredito que isso não 
atrapalhou o meu desempenho escolar, eu tentava reverter isso tirando boas notas. (F). 
 

Outro tipo de violência, a psicológica, imputada pela própria família e por terceiros, através 

de uma repressão sexual relacionada a contaminação pelo HIV, atingiu-o sobremaneira. Eis o relato. 

 

                                                           
3
 Para não incorrermos em julgamentos precipitados é importante que a compreensão sobre família seja concebida como 

um grupo heterogêneo e complexo. Portanto, é de extrema importância essa compreensão até para não recriminá-la 
sobre a grande dificuldade de aceitar em seu grupo um ou mais membros com orientação sexual diferente. Por outro 
lado, tanto a instituição familiar quanto a escolar, sempre foram tidas como ambientes de socialização primária e 
secundária de afetos e de proteção, no entanto perpassam pelo viés da discriminação e da intolerância em relação à 
orientação sexual. 
3 É o homossexual do sexo masculino, pederasta. Disponível em: 
http://www.dicionarioinformal.com.br/definicao.php?palavra=perobo&id=5220 Acesso em: 27/jul./2011. 
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[...] final da década de 90 ainda não se falava tanto em homossexualidade, a mídia 
não trabalhava tanto esse assunto e não se tinha muito conteúdo. Então, para mim, 
foi muito difícil buscar essas coisas, porque eu não tinha acesso a nada e no 
campo da minha sexualidade também estava totalmente inexperiente porque me 
guardei esse tempo todo porque tinha muito medo de me envolver sexualmente com 
alguém e esse alguém no caso o homem, porque tinha medo de pegar o HIV. [...] 
durante a minha infância, durante o começo da minha adolescência, quando eu 
comecei a me sentir atraído por outros meninos eu ouvia muito isso dos meus 
outros irmãos mais velhos, das pessoas que me perseguiam, que eu ia morrer de 
AIDS. Lembro que no finalzinho da década de 80... não foi em 90 que Cazuza 
morreu? [...] as pessoas diziam: “É assim que você vai acabar, é assim o fim de 
pessoas como você”. Eu ouvia muito isso dos meus irmãos mais velhos. Dentro de 
mim eu respondia que eles iam estar enganados, eu falava: “Isso não vai 
acontecer! Isso não vai acontecer!” Então eu tive várias oportunidades na minha 
adolescência de transar com homem e na hora vinha aquela coisa na minha 
cabeça, o psicológico, se eu transar eu vou contrair AIDS e vou dar razão a tudo o 
que estão falando. Eu acho isso pra mim o pior tipo de violência que um ser 
humano pode fazer com o outro. (F). 
 

Por outro lado, este sujeito percebe que a violência está acontecendo em todas as camadas 

sociais. Destaca os jovens como intolerantes à questão da homossexualidade. Contextualiza dois 

tipos de violências como a externa e a interna. Pontua que por parte dos adultos há comentários 

dentro de casa como: “Pouca vergonha”. “isso não está certo”, enquanto que para os mais jovens 

isso ocorre na rua quando se “agregam em bandos” e passam a apontar aqueles que são diferentes. 

Vejamos o relato a seguir: 

 
[...] Acho os jovens mais intolerantes, acho que a violência vem de todas as 
camadas, mas, o que a gente consegue identificar justamente é isso que existem 
dois tipos de violência: Aquela que é externa e a violência interna. Por parte dos 
adultos a violência é mais em casa quando ele ouve uma notícia de alguma coisa 
na novela ele fala: “Ah! Pouca vergonha, isso não tá certo, isso não tá correto” 
Sempre vejo esses comentários, meu pai... O jovem não, o jovem percebe mais nas 
ruas, eles saem em bandos, passa alguém que é mais diferente, eles já apontam, 
brincam, percebo este aspecto, mais a violência eu acho que ela vem de todos os 
lados. (F). 
 

O preconceito, a rejeição, a discriminação, a intolerância provocam a violência psicológica e 

simbólica, atingindo, especialmente, os homossexuais, na convivência cotidiana do lar, da rua, com 

colegas de estudos e trabalho, entre outros espaços. O preconceito que caracteriza a exclusão 

daqueles que se distancia do “padrão de normalidade” social é talvez a manifestação mais insidiosa 

da violência simbólica e fundamenta-se no paradoxo que define tal violência: “[...] nos impede de 

‘ver’ que ‘não vemos’”, ou seja, impossibilita ao sujeito identificar os limites de sua própria 

percepção da realidade, “[...] atua ocultando razões que justificam determinadas formas de 
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interiorizações históricas, naturalizadas por seus mecanismos” (PRADO; MACHADO, 2008, p. 

67). 

É importante, também, recorrermos a Bourdieu ao tratar sobre a violência simbólica, 

enquanto um ato sutil, que oculta relações de poder, alcançando não apenas as relações entre os 

gêneros, mas, toda a estrutura social. Para este autor, o poder simbólico é um “[...] poder invisível o 

qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos 

ou mesmo que o exercem”. (BOURDIEU, 2010, p. 7-8). 

 
A violência simbólica não se processa senão através de um ato de conhecimento ou 
de desconhecimento prático, ato este que se efetiva aquém da consciência e da 
vontade e que confere seu ‘poder hipnótico’ a todas as suas manifestações, 
injunções, sugestões, seduções, ameaças, censuras, ordens ou chamados à ordem 
(BOURDIEU, 2010, p. 54-55). 
 

Um segundo sujeito da pesquisa narra a sua experiência com a violência física, num espaço 

destinado ao público gay, local em que foi severamente humilhado e espancado por um segurança 

que tinha o dever de proteger os freqüentadores. De tal violência ainda são visíveis as marcas 

deixadas pelo ato nefasto cometido pelo seu algoz conforme o relato a seguir: 

 
[...] eu sofri uma agressão dentro de um ambiente gay que seria um cinema na 
República onde eu fui usar um determinado banheiro e o faxineiro tinha acabado 
de limpar e pensou que eu ia entrar no banheiro para transar com outra pessoa. 
[...] ele chamou o gerente pediu para eu descer até a recepção, chegando lá ele 
falou se eu poderia me retirar eu falei com certeza é só me dar o meu dinheiro que 
acabei de entrar e vou ao cinema aqui do lado e fica elas por elas. [...] quando 
terminei de falar isso do nada veio o segurança deles que me deu um soco, e tive 
que levar sete pontos na testa. Sai de lá chutado, tem até marcas ainda. (D). 
 

São freqüentes as situações de violência contra os homossexuais em locais de acesso 

público, expondo esses sujeitos a situações de risco e a violação dos seus direitos humanos. Trata-se 

de episódios evidenciados em situações em que a intolerância é a principal marca dos crimes 

perpetrados contra os mesmos. Tal intolerância se manifesta em situações-limite como podemos 

perceber no relato supra mencionado.  

Outra situação de violência vivenciada por este sujeito ocorreu no seu local de trabalho, 

deixando seqüelas irreparáveis. O ódio e o medo se combinam para tornar esse sujeito palco de 

posturas preconceituosas e de atitudes cruéis em relação ao ‘outro’. O relato que segue realça a 

forma como se sentem aqueles que experimentaram episódios homofóbicos e os transtornos 

causados em suas vidas. 
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[...] no trabalho eu percebi que eu sofria aquela certa homofobia pela minha 
supervisora e ai eu comecei a ficar desmotivado pelo trabalho, comecei a ter uns 
problemas psicológicos de depressão. Isso acabou também prejudicando o meu 
trabalho e aí acabei perdendo essa parte na minha vida abatida, mas estou 
conseguindo superar. Depois você fica pensando, sonhando, com pensamentos 
obsessivos e ai você pergunta: porque eu estou pensando isso toda hora? Porque 
estou sonhando? Alguma coisa está acontecendo... Tem que procurar o 
especialista o psiquiatra e lá eu descobri que estava acontecendo comigo era uma 
depressão achei isso muito terrível e não gosto de ficar pensando nisso. (D). 
 
 

 

Considerações finais 

 

A presente pesquisa mostrou-nos que a violência contra homossexuais ocorre em diferentes 

espaços, sejam esses públicos ou privados. Nos espaços públicos os sujeitos entrevistados são 

objetos de discriminação e violência.  No entanto, não devemos supor que no ambiente privado eles 

estejam isentos de serem discriminados e agredidos em função da sua orientação sexual, 

principalmente quando da “descoberta” pelos pais e irmãos da sua homossexualidade, como ocorreu 

com um dos sujeitos desta pesquisa. 

Da descoberta dos familiares e amigos, quase sempre surge a idéia de que a 

homossexualidade é “uma safadeza” e daí ocorrem os incontáveis impactos da violência sobre tais 

indivíduos. Dentre estes, as marcas físicas constituem geralmente a expressão mais visível da 

violência pela qual um dos sujeitos foi submetido. Mas, ao lado desta estão também os impactos na 

subjetividade, cujas marcas são invisíveis e que de igual forma, ou talvez pior, deixam suas marcas 

naqueles que a experimentaram. 

As situações de violência se desencadeiam geralmente pelo reconhecimento da 

homossexualidade no “outro” e, a partir de então, passam a ser alvo das mais atrozes formas de 

agressão que, no limite, podem levar a determinados problemas emocionais e físicos, quando não a 

perda da vida. Os sujeitos pesquisados passaram por dolorosas experiências de vitimização, no 

entanto não apresentam negação da experiência homossexual. 

Questionados sobre “a dor e a delícia de ser o que é”, um dos sujeitos silenciou ao 

questionamento sendo respeitado a sua atitude, enquanto que o outro, assim se expressou,  

[...] algo ruim da homossexualidade seria a inveja que existe entre as pessoas 
querer medir não ser humilde e colocar sua classe social em primeiro lugar. Acho 
que isso seria a parte ruim da dor... A delícia! O gostoso é viver sem fronteiras 
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fazer o que eu quero as coisas que gosto não passar vontade  e ver o encanto e a 
maravilha, mas saber dos direitos e deveres que tenho comigo mesmo e para com 
os outros, manter sempre com o pé no chão onde eu estou. (D). 
 

O sujeito em questão demonstra em sua narrativa conhecimentos sobre suas 

responsabilidades e seu lugar no mundo, o que pressupõe o enfrentamento de situações que 

implicam dor e delícia, porém, sabendo exatamente o significado do que é ser homossexual numa 

sociedade sob a égide do patriarcado, gestada por normas moralistas e heterossexual. 

No entanto, nesse contexto, faz-se importante registrar os esforços empreendidos pelo 

movimento gay contra a violência que, apesar dos avanços obtidos nos últimos anos observa-se a 

abertura de ambientes que se constituem espaços de proteção e de encontros entre os seus pares. 

Esses espaços podem ser interpretados como ambientes de resistência para impedir as investidas 

homofóbicas. Não obstante os diversos estudos nas várias áreas do conhecimento, as preocupações 

com a violência vem se reproduzindo em nosso país contra os homossexuais, porém, as formas de 

combatê-las ainda se mostram bastante incipientes comparadas aos problemas sofridos pelas 

homossexualidades contemporâneas.  

Enquanto um campo importante para estudos e pesquisas, a experiência dos entrevistados 

nos revela que a violência continua a existir nos vários espaços de sociabilidade tanto público 

quanto privado. Por tudo isso, ações afirmativas contundentes devem ser empreendidas pela e na 

sociedade, na perspectiva de superarmos a intolerância e estimularmos a diversidade considerando 

que somos a pluralidade na existência terrestre. 
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