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O SEXO E O VERBO:  
ENTRE CONCEITUAÇÕES E PRÁTICAS DISCURSIVAS 
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Macário Lopes de Carvalho Júnior2 

 

Este trabalho tem um duplo escopo, é ao mesmo tempo a reflexão de como 

enxergar, representar e nomear a sexualidade dos indivíduos e o estudo de como 

algumas palavras, os termos usados para referir os fenômenos da sexualidade entre 

iguais, circulam no tecido social. Mas não desejamos fazer disso uma árida discussão 

teórica, pretendemos abordar a teoria de modo a torná-la ferramenta útil e norteadora da 

prática. Assim sendo, é como que pedindo licença que iniciamos, pois sabemos que este 

assunto é caro aos participantes deste evento, e importante na estruturação da 

sociedade, mas, principalmente, é algo que toca a intimidade das pessoas, a maneira de 

se compreender no mundo e, por isso, influencia diretamente o modo de atuar sobre o 

mesmo. 

Trata-se da discussão de sexo e sexualidade. Mas em que sentido?  Sexo é uma 

idéia que nos acompanha e persegue, nos assalta quando menos esperamos, às vezes 

nos angustia ou nos alivia. É uma das esferas vitais do ser humano, tanto para quem que 

se preocupa consigo como indivíduo, e reflete sobre seus próprios desejos e práticas, 

quanto para quem se ocupa da sociedade e das normas que a regem. Esta regulação 

acontece em vários níveis, e é sobre um deles que escolhemos nos debruçar neste 

trabalho: o âmbito das práticas sexuais, e da terminologia empregada para referi-las. É 

justamente deste último nível, aparentemente mais prosaico, do qual nos ocuparemos 

aqui – afinal ele é banal apenas nas aparências. 

 Muitos trabalhos que tratam sobre sexualidade humana, ou sobre os mais variados 

assuntos se iniciam com uma discussão a respeito de conceitos ou termos como uma 

modalidade de introdução a fim de dissipar dúvidas a respeito do tema. Entretanto, 

segundo nosso ponto de vista, a terminologia – juntamente com suas múltiplas relações 

com outras esferas da linguagem – serve a outros propósitos além daquele de introduzir o 
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tema de que se fala. É a própria linguagem, de fato, que tece a trama da subjetividade 

capaz de reter todos nós nessa frágil rede denominada sociedade. Ela é um recurso, um 

meio ou ferramenta que permite aos múltiplos sujeitos que a compõem competir, cooperar 

e se comunicar. Sem linguagem não há discurso sobre o vivido em sociedade, logo não 

há vida social. 

 

Parte I 

Na medida em que homens e mulheres não podem viver fora do social, e 

necessitam do outro para a reprodução de sua existência desde o ponto de vista 

econômico até o afetivo, consideramos o campo lingüístico fundamental para 

compreender os seres humanos tanto individual quanto socialmente. Isso acontece 

através da linguagem, pois ela é a matéria-prima de que se fazem as idéias e, ao mesmo 

tempo, o veículo e a via por onde tais noções transitam, se distribuem, são interditadas, 

ou autorizadas a circular3. 

Através da linguagem certas noções são privilegiadas em relação a outras, alguns 

saberes são considerados mais corretos e seguros, e dessa forma algumas pessoas 

podem exercer um papel de dominação sobre outras. Este parece ser o caso de alguns 

sujeitos e instituições propagadores de determinadas verdades. São exemplos do 

exercício desse tipo de dominação o discurso religioso, o médico, o jurídico e outros. 

Antes de tratar dos discursos diretamente relacionados com o tema deste trabalho, 

devemos fazer algumas observações a respeito deste conceito. 

Para tanto, seguiremos Foucault sempre que estivermos falando de discursividade. 

Em primeiro lugar, há uma característica da circulação dos discursos que tem relevância 
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especial para nosso estudo.. Trata-se do fato de que as idéias conceitos e termos não 

formam discursos por si mesmos, mas tendem a amalgamar-se e formar unidades de 

valor que se referem a um mesmo assunto ou conjunto de fenômenos. Não há uma 

pessoa que seja “o criador” de um discurso, nem que seja o seu primeiro emissor. Os 

discursos podem ser encarados como um recorte da realidade para fins de um estudo, 

mas também como uma das propriedades de funcionamento da linguagem humana. Por 

isso, os termos sempre tendem a mudar de significado uma vez que entrem na teia 

discursiva. Quando passam a ser usados por mais pessoas vão ganhando novos 

significados, reforçando e transformando suas acepções tradicionais. Assim, uma vez que 

um termo entre no circuito social, ele se redistribui e se transforma mais ou menos à 

revelia das pessoas e instituições que o difundiram, que começaram a utilizá-lo, e mais 

ainda daquelas a quem ele diretamente se refere. 

Depois, devemos salientar que, dentro da linguagem, a terminologia é o campo 

onde se dão os embates pela hegemonia das representações acerca do homem, da 

mulher, do sexo, da sexualidade, enfim da própria sociedade. Os discursos religioso, 

médico e jurídico circulam no todo social com desenvoltura e independência em relação 

aos seus lugares institucionais de origem. De maneira introdutória descreveremos, na 

primeira parte deste trabalho, um pouco da trajetória dos principais discursos que 

interferem em nosso tema de estudo, as práticas sexuais de homens com outros homens. 

O discurso a respeito de sexo e sexualidade das religiões cristãs originou-se junto 

com o próprio Cristianismo na Antiguidade a partir dos livros que vieram a compor a Bíblia 

e dos ensinamentos de teólogos e sacerdotes. De maneira bastante rudimentar e 

esquemática, suas bases fundamentais eram as seguintes: o sexo só deveria ocorrer 

entre o homem e a mulher (macho e fêmea), dentro do âmbito institucional de autorização 

concedido pela Igreja (casamento), e só poderia ser realizado com o propósito de 

reprodução (modalidade peniano-vaginal). Todas as outras modalidades e expressões da 

sexualidade humana que ultrapassassem esses limites seriam consideradas anti-naturais, 

pecaminosas e cabia às autoridades eclesiásticas condená-las. O sexo entre dois homens 

ou entre duas mulheres passou a receber penalidades mais graves a partir do séc. XIII4 e 
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continua a ser considerado abominação pelas instituições religiosas cristãs até os dias de 

hoje. Mesmo com a secularização e diminuição da importância da religião na vida das 

pessoas a partir do séc. XVIII, este discurso está profundamente enraizado na cultura e, 

portanto, na vida social. Ele é, provavelmente, a face mais perceptível do processo de 

cristianização da sociedade. Este, apesar de ter tido seu auge na Idade Média, continua a 

influenciar, com seus valores, formas de organizar e pensar as famílias, a maneira como a 

sociedade tem enxergado uma parcela significativa de seus membros, bem como 

posicionamentos políticos concretos daí decorrentes. 

O discurso médico, apesar de ser muito antigo, ganhou força a ponto de tornar-se 

hegemônico nas sociedades ocidentais a partir do séc. XIX. É nesse momento que as 

recomendações dos médicos – as prescrições do que fazer e do que não fazer – 

passaram a ser seguidas à risca não só para recuperar-se das doenças, mas também 

para prevenir seu aparecimento5. Pode-se constatar então o aumento dos regimes 

alimentares, dos períodos de descanso, o surgimento do hábito das férias de verão, da 

criação das “casas de repouso” etc. Nas classes subalternas tais formas regradas de 

comportamento eram necessárias para implantação de um projeto de sociedade, o 

burguês-industrial, que requeria trabalhadores eficientes – limpos, pontuais e saudáveis 

para produzir. Há, portanto, um projeto de higienização dos indivíduos e da sociedade 

através dos corpos. Corpos que deveriam ser controlados, rigorosamente tratados e 

mantidos a fim de conservar a saúde e o bem-estar; além de afastar toda contaminação e 

possibilidade de doença e degeneração. Nesses corpos não deveria haver lugar para 

excessos, fossem de atividade física, fossem de inatividade6. Pretendia-se que o corpo 

fosse o lugar por excelência para o desenvolvimento do “homem moral” portador dos mais 

altos ideais de vida. 

Nesse contexto, as relações entre pessoas do mesmo sexo eram vistas como 

degeneração, sujeira e descontrole. Tais tendências deveriam ser combatidas na primeira 

juventude. Prescrevia-se evitar as más companhias e dever-se-ia desenvolver nos 
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rapazes a virilidade através de atividades desportivas e da aplicação constante em 

exercícios para a mente e o corpo, a fim de não deixá-los desocupados. As moças, por 

seu lado, deveriam ser mantidas castas e honestas, e preparadas para servir seus futuros 

maridos e parir-lhes os filhos, seu dever mais importante. Assim, em uma sociedade que 

ensinava mais que nada o controle e a auto-repressão, a prática sexual ou mesmo o 

surgimento de desejos entre pessoas do mesmo sexo era silenciada, e escondida, muitas 

vezes pelos próprios sujeitos que sentiam e muitas vezes não conseguiam colocar tais 

desejos em prática7. 

O discurso jurídico é o terceiro elemento que ajuda a compor o sistema de 

interdições e autorizações, que outorga validade ou julga impróprio todo um conjunto de 

práticas e representações que ajuda a constituir, porque dá coerência e ordem, o próprio 

tecido social. Vejamos como se dá esta sua função. 

 Em sociedade, tudo o que se pode fazer, só nos é permitido fazer porque não há 

nenhuma lei que o proíba.  O direito, do latim ius, norma que pretende regular e organizar 

a sociedade, tal como o concebemos é também o conjunto dos saberes a respeito do 

funcionamento do próprio sistema jurídico, seus valores e princípios. É uma herança dos 

romanos, que junto com a língua latina atravessou a Idade Média com o fito de organizar, 

mediar conflitos e controlar comportamentos. Nesse sentido nunca esteve muito afastado 

das normas religiosas, chegando-se a confundir o direito canônico com o civil. Distingue-

se dos demais regimes discursivos por seu caráter coercitivo, sua força de impor 

comportamentos assim como a de proibi-los, sob pena de sanções concretas da parte do 

estado sobre os indivíduos8. Em relação ao nosso tema, seu papel é capital. 

Na Idade Média, as diversas relações possíveis entre pessoas do mesmo sexo 

eram denominadas sodomia, nomenclatura que implicava por princípio no apagamento 

das distinções e, por isso mesmo, deixava explícita a vontade de não ver, de não ouvir o 

que se passava de fato com as pessoas envolvidas em atos ditos “nefandos”9. O direito 

caminhava ao lado da religião promulgando sanções que deveriam ser executadas pelo 
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estado para os atos condenados pela Igreja. Quando no século XVIII a hegemonia 

religiosa sobre a sociedade declinou, o direito permaneceu, então ao lado da medicina, 

como instância da prescrição, estabelecedora das normatividades, e como tal permanece 

até os dias de hoje. 

No Brasil, caminhando ao lado do projeto médico higienizador dos séculos XIX e 

XX, as leis promulgadas nesse período pretendiam regular as atividades dos bordéis, 

submetê-los a inspeções de caráter sanitário e evitar as práticas sexuais entre pessoas 

do mesmo sexo, entendidas não mais como pecado, mas como desvio moral de conduta 

e degeneração da saúde mental. É nesse sentido que aparecem algumas leis 

criminalizantes de práticas homoeróticas: 

“O artigo 266 do Código Penal de 1915, por exemplo, tipificava: 
„Parág. 1º Excitar, favorecer ou facilitar a corrupção de pessoa de um ou 
outro sexo, menor de 21 anos, induzindo-a à prática de atos desonestos, 
viciando a sua inocência ou pervertendo-lhe de qualquer modo o senso 
moral. 
Parág. 2º Corromper pessoa menor de 21 anos de um ou outro sexo, 

praticando com ela ou contra ela ato de libidinagem‟.”10. 

Fica patente a preocupação da lei, em ambos os parágrafos, para com dois 

comportamentos de natureza distinta: o primeiro o de praticar ato de natureza sexual com 

menor de idade, e o segundo, e que nos chama atenção pelo enfoque de nosso estudo, o 

ato de natureza sexual praticado com – ou contra – pessoa do mesmo sexo. Nesse caso 

o legislador deixa transparecer a idéia de que o estado natural do menor de idade é a 

inocência, e que a prática do sexo iria retirar-lhe de tal estado, iria pervertê-lo. O ato 

sexual entre pessoas do mesmo sexo é, assim, coisa de pervertidos. De quem, 

provavelmente, fora pervertido por alguém, e agora, por seu turno perverte. Trata-se de 

tudo menos de ato natural, normal. Ao contrário, se comparado com outros atos de 

natureza sexual, esse carregava o estigma da anormalidade por excelência11. 

No código penal de 1940, no capítulo dos crimes contra os costumes, consta o ato 

de natureza sexual de um homem com outro, ou com uma mulher, se realizado contra a 

vontade da pessoa. E independentemente do sexo de quem desempenhava o papel 
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passivo, a conduta era tipificada da mesma maneira: “art. 214 Constranger alguém 

mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal”. 

Assim, vê-se que nessa época o sexo forçado, se não fosse o tradicional sexo 

peniano-vaginal, era considerado “diverso da conjunção carnal”, tendo, portanto, o mesmo 

estatuto, fosse praticado com uma mulher ou com um homem: era anomalia. Isso quer 

dizer que havia um modelo vigente do que era permitido, do que era válido, e tudo o que 

caía fora dessa categoria ficava a dever, carecia de sentido. É como se fosse negado seu 

próprio direito à existência. Percebe-se, desta maneira, um expediente pouco sutil de 

apagamento e silenciamento das pessoas como sujeitos históricos. 

O sistema de produção, circulação e transformação dos discursos funciona em um 

nível muito profundo e consegue autorizar e interditar comportamentos, sujeitos e grupos 

humanos os mais diversos. Com esta primeira parte deste texto pretendemos mostrar um 

pouco de seu funcionamento, de sua amplitude, e de como ele é, de fato, um princípio 

constituinte do tecido social. A seguir continuaremos abordando a maneira como, sob 

nosso ponto de vista, este sistema se apresenta no tempo presente através dos termos 

empregados para designar as relações sexuais de homens com outros homens. 

Retomaremos pontualmente tais discursos da forma como se apresentavam no passado, 

mas agora com o intuito de, comparando-os com o presente, compreender melhor sua 

dinâmica atual. 

 

Parte II 

Neste faz-se necessário analisar a terminologia empregada para dar conta de um 

aspecto hoje em dia tratado como específico dentro da sexualidade humana, e que é o 

foco de nosso estudo em particular: as relações de homens com outros homens. É 

necessário lançar um olhar mais detido, atento à polissemia dos termos, mas 

principalmente consciente das disputas de poder que silenciosamente ocorrem nesse 

campo. 

As palavras de modo geral, e mesmo os termos técnicos, trazem consigo 

significados previamente construídos, prejulgamentos e preconceitos. Carregadas de uma 
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história que lhes é própria, as palavras são, no entanto, apropriadas e reutilizadas por 

personagens e grupos sociais em um percurso que acelera e intensifica as 

transformações da própria maneira de utilizá-las. Nesse sentido, recuperaremos aqui os 

usos de alguns termos consagrados pela sua utilização para referir as relações e os 

fenômenos da sexualidade de homens com outros homens. Esses termos são: 

homossexualismo, homossexualidade, homossexual e sua proposta de superação 

homoerotismo e práticas homoeróricas. Por que falamos disso? A verdadeira 

relevância desta discussão não reside em qual é o termo adequado a ser utilizado, nem 

qual o mais politicamente correto. Sua importância está no fato de que a terminologia 

recobre, às vezes encobre, as disputas de poder, a tomada de posição hegemônica no 

que concerne a quem fala, de onde se fala e o quê se fala a respeito da temática. 

 A época atual, a Contemporaneidade, tem sido marcada pela redefinição dos 

papéis de gênero, pela crise geral da masculinidade e tais processos históricos têm sido 

inclusive intensificados e acelerados a partir da década de 1960, especialmente com o 

reposicionamento das mulheres na sociedade. Determinados personagens e grupos se 

utilizam dessas terminologias para se afirmar socialmente, para buscar espaços e se 

fazer ouvir neste novo momento de rápidas transformações da sociedade contemporânea.  

Apesar de que os termos para referir o sexo entre homens permanecerem os 

mesmos durante longos períodos, mudaram ao longo da história tanto pela matização e 

modificação de significados, como pela maneira como eram empregados e a finalidade 

para a qual eram empregados. Dessa maneira, os termos passam de um campo 

discursivo a outro, mas permanecem sob um mesmo regime de verdade. O sodomita, por 

exemplo, era na Idade Média o pecador, que caía em tentação e cometia uma falta diante 

de Deus, um deslize de comportamento. No século XIX, por outro lado, era um criminoso. 

Um delinqüente que quebrava as normas de funcionamento da sociedade e tinha de 

responder perante o estado pelo seu desvio de conduta, de caráter social. Ou seja, 

mudam os termos, mas não o uso que os detentores dos lugares de produção dos 

discursos tentam fazer deles para classificar, hierarquizar e prescrever comportamentos 

para os indivíduos. 
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Examinemos os entrecruzamentos entre o discurso religioso, jurídico e o médico 

acerca do vocábulo sodomita, e a posterior substituição pelo termo médico 

homossexual. 

Durante o período medieval até o início da Modernidade, o discurso religioso 

reinava absoluto na determinação dos valores que regiam a sociedade. Os religiosos e 

uma parte das elites eram incentivados ao asceticismo, ou seja, à busca do autocontrole 

de si, dos seus corpos e de seus desejos. Enquanto isso, as massas eram apenas 

exortadas a um comportamento casto, sem maiores explicações, mas também sem 

grande rigor de vigilância para além do controle social dos olhares da vizinhança. 

De acordo com esse paradigma, o sodomita era um pecador, invertido na sua 

natureza, e que deveria refrear e controlar os seus impulsos para não pecar contra Deus. 

Era acima de tudo um desviante, um transgressor das leis de Deus e, portanto, da 

natureza tal como idealizada pelo Criador. A partir do séc. XIII os indivíduos que 

praticavam tal ato passaram a ser entregues à Inquisição, e um grande número foi 

queimado pelas autoridades civis, graças à condenação nos tribunais eclesiásticos12.  

A maneira como o discurso religioso lidava com os sodomitas era estreitamente 

relacionada com a maneira como eles eram vistos nos textos jurídicos. Podemos perceber 

que nesse momento, a sodomia designava um ato ao mesmo tempo pecaminoso e 

delituoso, que poderia ser praticado por qualquer indivíduo e que o mesmo tornava-se 

criminoso e pecador unicamente quando praticava tal ato13. 

Mais adiante, a partir do séc. XVIII, o discurso religioso perdeu força e o discurso 

médico passou a estar junto com o jurídico a prescrever o que fazer e como tratar os 

sodomitas. Além disso, na tentativa de obter a hegemonia no papel de prescrição dos 

comportamentos, novas terminologias estavam sendo criadas para dar conta da realidade 

sob o ponto de vista da saúde e da medicina. Dessa forma recobria-se o mundo com uma 

camada de significados que só encontraria sentido na leitura feita a partir dos 

profissionais da saúde e de seus conceitos cuidadosamente guardados no vocabulário 

médico. É nesse contexto que surgiriam os termos homossexual e homossexualismo. 
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“Em 1869 o médico Karoly Benkert foi o pioneiro em escrever sobre o 
relacionamento (...) entre pessoas do mesmo sexo, cunhando o termo 
homossexual. Kal Heinch Ürichs já havia estudado esse tipo de 
relacionamento sob o termo de uranismo, entre 1860 e 1890. Em 1878, o 
médico italiano Arrigo Tamasia propôs o diagnóstico inversione del‟intinto 
sessuale que mais tarde em 1882, foi adotado pelos neurologistas 
franceses Charcot e Magnan. 
Em 1886, foi cunhado o termo homossexualismo, por Richard Von Krafft-

Ebing, autor de „Psychopathia sexuales‟. (...). A obra citada reunia casos de 

fetichismo, masoquismo, necrofilia, homossexualismo entre outros”14. 

Uma prática muito antiga passou a ser encarada de maneira distinta, nova. A partir 

de então, a pessoa que se relacionava com outra do mesmo sexo não era considerada 

um indivíduo qualquer, que por fraqueza caía em um pecado, mas um personagem 

relativamente novo, que de acordo com Foucault apresentaria a partir dali “um passado, 

uma história e uma infância; uma morfologia também, com uma anatomia indiscreta e 

talvez uma fisiologia misteriosa”15. Nascia assim a idéia de que uma parcela da 

humanidade teria uma natureza diferenciada do restante, criava-se a categoria do 

homossexual.  

Outro momento marcante na trajetória desses termos deu-se com o vocábulo 

homossexualidade, que para efeitos deste estudo consideraremos mera variante de 

homossexualismo. Abordamos o assunto desta maneira porque consideramos que 

ambos os termos querem dar conta de um sujeito, o homossexual, e as terminologias 

independentemente dos sufixos utilizados sempre se referem a este sujeito. O debate a 

respeito de -ismo como denotador de comportamento/patologia e -dade com o sentido de 

característica ou atributo não será o centro de nossas preocupações, embora saibamos 

que há/houve uma grande polêmica a respeito disso tanto nos meios acadêmicos quanto 

nos movimento sociais. Para nós importa averiguar onde, em que espaços institucionais, 

surgiram tais termos, e a qual regime discursivo eles se prendem. Nesse caso os termos 
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homossexualidade e homossexualismo circularam inicialmente com mais freqüência 

entre os profissionais de saúde16, daí passando a transitar por todo o corpo social. 

“Em dezembro de 1973, a APA (Associação Psiquiátrica Americana) 
propôs e aprovou a retirada da homossexualidade da lista de transtornos 
mentais. (...). Na década de 1990, o Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM-IV) retirou a homossexualidade da condição de  
transtorno mental”17. 

Seja entrando ou saindo das categorias patológicas, a medicina era quem tratava 

de dizer, ou seja, ela constituía um amálgama de idéias mais ou menos coerentes a 

respeito das práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo, um discurso. Também é 

interessante perceber que inicialmente tanto homossexualismo quanto 

homossexualidade pretendiam ser menos preconceituosos, mais amigáveis, porém, 

quando caíram no uso generalizado, passaram a ser empregados para diferenciar, 

hierarquizar, separar, tal como outras palavras tradicionalmente consideradas ofensivas 

faziam. 

Compreender o entrecruzamento desses termos, e de suas acepções, nas teias 

discursiva é mais que reconhecer o fato de que homossexual, homossexualismo e 

homossexualidade não têm o mesmo significado para cada grupo, ou em cada contexto 

onde são empregados. É dizer que essas palavras carregam dentro de si significados que 

se transformam à revelia de quem as utiliza, à revelia de quem quis utilizá-las de maneira 

mais “respeitosa”, ou pretensamente desprovida de carga negativa.  É afirmar que esses 

termos todavia podem comportar acepções negativas e que junto com outros tais como 

veado, bicha, gay e boiola formam algo que, provisoriamente, chamamos de padrão 

tradicional imposto pela sociedade. 

Decorre daí nosso entendimento de que não é a utilização de um novo termo que 

muda a maneira como a sociedade vê um fenômeno, uma pessoa, ou um conjunto de 

pessoas. Um novo termo, quando entra em uma teia discursiva já existente, tende a 

amalgamar-se de significados mais antigos, normalmente conservadores e reacionários, 
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tende-se a tornar um sinônimo a mais dos termos tradicionais que em um primeiro 

momento pretendia superar.  

 

Conclusão 

Propusemos aqui, uma investigação das origens profundas dos discursos que 

referem a sexualidade entre iguais, uma espécie de arqueologia do saber a respeito 

dessas práticas que são, acima de tudo, humanas, antes de ser eróticas ou sexuais. 

Nas reflexões iniciais desta pesquisa, percebemos que as práticas sexuais e os 

termos comumente utilizados para referir-se a elas podem, e nesse caso devem, ser 

vistos como objetos de análise distintos. É necessário examinar o entrecruzamento de 

valores expressos pelos termos para identificar as linhas de força e o papel dos mesmos 

em meio aos discursos que lutam pela hegemonia, pelo direito de prescrever e controlar.  

Ao concluir este trabalho, e no intuito de apontar caminhos concretos para um 

futuro mais saudável, tranqüilo e leve na maneira de entender tais fenômenos, 

gostaríamos de reportar a proposta de Jurandir Freire da Costa, que em suas reflexões 

afirma 

“...que a tarefa da linguagem não é a de representar, como defende a 
psicanálise, mas criar laços discursivos que produzam subjetividades, 
o que justifica a escolha do termo homoerotismo  ao se referir a 
indivíduos homoeroticamente inclinados, em contraposição ao 
corrente termo homossexualismo [grifo nosso]”18. 
 

Tentamos revelar as forças que sub-repticiamente tentam apoderar-se das 

palavras para utilizá-las como veículos de um conjunto de valores externo aos sujeitos 

das práticas às quais se referem, nesse caso aos praticantes do homoerotismo. 

Contudo, não nos consideramos observadores passivos de um processo inevitável. Ao 

contrário, como cientistas sociais e pensadores da cultura colocamo-nos a tarefa de 

desvelar os processos que almejam controlar a maneira de representar os sujeitos 

sociais. Entendemos que nossa missão é a de propor novas discussões que sirvam como 

instrumentos práticos para repensar a sociedade. É como diz Costa  
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“usando o termo homoerotismo, procuro fazer que, ao trocarmos de 
vocabulários, trocamos as perguntas e, eventualmente, poderemos 
encontrar respostas que não podem ser encontradas quando nos 
servimos da terminologia homossexual ou heterossexual [grifo 
nosso]”19. 

 

Consideramos desta maneira que não há homossexuais, mas praticantes de 

homoerotismo, que qualquer pessoa pode ter uma prática sem que isso, 

necessariamente, defina sua identidade. Por exemplo, por que nos referimos a alguém 

como “fulano, o advogado, alto, manauara”, mas nunca como “fulano, advogado, 

manauara, heterossexual”? 

Assim, da mesma maneira não há sentido em referir-se a “sicrano, médico, baixo, 

homossexual”, também não há sentido em referir-se a ele como “sicrano, médico, baixo, 

praticante de homoerotismo”. Todas as práticas são possibilidades do humano. Elas não 

são patrimônio exclusivo de uma parcela da sociedade, diferente por natureza das 

demais. Assim sendo, quem luta por igualdade deve lembrar que somos, antes de mais 

nada, membros de uma mesma humanidade. E que nossa complexa multiplicidade é a 

nossa única essência. 
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