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Homossexualidade: amor que não ousa dizer o nome. 
 
Dover (1994) ao estudar sobre a linguagem, comportamento e a arte na Antiguidade Clássica, 
mais especificamente a sociedade grega antiga, observa que a relação entre pessoas do mesmo 
sexo, mesmo ante toda complicação de um estudo baseado em uma época tão distante, foi 
tolerada e também elevada à condição de máxima realização individual. Dover (1994) observou 
na linguagem grega antiga que o amor era essencial, não importando se heterossexual, tanto 
assim que nos textos analisados pelo autor as palavras utilizadas para as relações homossexuais, 
eram as mesmas referentes a contextos heterossexuais.  
Hekma (1995) observa que na sociedade ocidental até o século XVIII, a sodomia, penetração anal 
ou ato sexual sem fins procriativos, era um pecado que poderia levar à pena de morte. 
Considerado crime infame, a sodomia só desapareceu do Código Penal francês em 1791. A 
autora explica que, mesmo no início da fundação da medicina legal no século XVII, os manuais 
de medicina se dedicavam à sodomia dentro do contexto dos “vícios não-naturais”, sem discutir 
as causas da sodomia ou o caráter dos praticantes. A discussão girava em torno da conseqüência 
do ato. O fato é que os médicos da virada do século XIX, provavelmente influenciados pelo 
discurso religioso, transformaram a homossexualidade em “perversão” e os homossexuais em 
“pervertidos”, transformando em condição psicopatológica, o que antes não era considerado 
como tal. Essa representação da homossexualidade como uma doença passível de tratamento, vai 
encontrar eco nas camadas populares e influenciar as relações sociais com esse grupo. Hekma 
(1995) considera que até 1880, a discussão sobre homossexualidade como uma inversão sexual 
da heterossexualidade (essa considerada normal) era restrita aos psiquiatras alemães, mas que 
após 1880, houve um intenso interesse pela homossexualidade em todo o mundo ocidental, em 
especial na França. O debate era em torno das perversões sexuais, onde a homossexualidade era 
considerada por alguns autores como uma perversão e não uma perversidade. 
Como resquícios daquelas discussões, duas teorias sobreviveram e se mantêm até os dias de hoje: 
a) a teoria biológica, onde as perversões sexuais eram alguma forma de degeneração e a b) teoria 
psicológica, que na época de 1880, estava voltada para a questão da educação (HEKMA, 1995). 
Essa autora aponta que Binet, por volta de 1901, foi o primeiro que conseguiu propor uma 
explicação psicológica, sugerindo à epoca uma “terapia de sugestão” para a homossexualidade. 
A psicopatologia sexual então nasce e retira do campo da medicina legal a discussão sobre a 
classificação dos vícios, surgindo então, um novo paradigma, denominado como uma psiquiatria 
das perversões. A questão era como os atos, tais como masturbação, homossexualidade, 
pederastia eram causados por determinantes psicológicos e fisiológicos. 
Já no campo religioso, o estudo de Gafo (1995) demonstra que as práticas sexuais entre pessoas 
do mesmo sexo eram mais graves que o adultério e a formicação. Assis (2006), em dissertarão de 
mestrado, reflete sobre o conceito de homossexualidade supostamente presente na Bíblia 
Hebraica, mais especificamente em Levítico 18,22 e 20,13 (versos conhecidos como “Código de 
Santidade”). O autor conclui que o Código foi importante para que a comunidade existente em 
Judá não perdesse sua identidade com a chegada dos exilados provenientes da Babilônia. Nesses 
versos, a preocupação indicada por Assis (2006) era apenas proibir o sexo anal entre dois 
homens, de forma a não macular a autoridade masculina patriarcal judaica, evitando semelhanças 



culturais com povos vizinhos, como uma forma de “proteção” cultural. Para o autor, em Levítico 
nada é dito em relação ao comportamento homoerótico moderno, nem há indícios de nenhuma 
relação com o conceito de homossexualidade em Judá pós exílio, concluindo que na bíblia 
hebraica não há repressão à vivência da homossexualidade em seu contexto mais amplo. A 
restrição do coito anal entre dois homens foi nesse caso, uma tentativa de manutenção da 
identidade e coesão grupal judaica. 
Ribeiro et al (2006) afirmam que em toda a história da humanidade, a prática sexual entre pessoas 
do mesmo sexo, foi “diversamente interpretada, admitida e explicada” (p.262), ora pendendo a 
aprovação, ora pendendo a reprovação. 
O que demonstra então, que não há unanimidade científica, ou do senso comum, acerca das 
relações ou condutas homoeróticas. A mobilização em torno do tema da homossexualidade 
tratando-a como uma perversão acaba por levar ao universo reificado o mecanismo realizado pelo 
universo consensual, qual seja, ao propor medicalizar, cientificar e oprimir a prática homoerótica, 
o universo reificado encoberto pelo saber científico realiza uma tentativa de domínio ou de 
familiarização, com uma prática ameaçadora aos “bons-costumes”, a prática homoerótica, 
entendida, ou forçosamente entendida, como “não-familiar”. Moscovici (2003) afirma que, no 
universo consensual ou no senso comum, “a tensão básica entre o familiar e o não familiar está 
sempre estabelecida, [...], em favor do primeiro” (p.58). 
Nesse contexto de aceitação e discriminação, os homossexuais se organizam em movimentos 
políticos diversos, movimentos de resistência no intuito de redefinir seu lugar social, numa recusa 
explícita ao âmbito da marginalidade ou da exclusão social. 
D’Emilio (1983) aborda sobre o surgimento dos movimentos sociais de pessoas identificadas por 
sua orientação sexual na sociedade norte-americana. O autor afirma que foi na década de 1950, 
que surgiram as primeiras associações sócio-políticas de ativistas gays, num contexto ainda 
rigidamente conservador, onde a homossexualidade era percebida como ameaça e dessa forma 
deveria ser erradicada. Essa pressão conseguiu até certo ponto refrear o movimento daqueles que 
procuravam diminuir o estigma da homossexualidade, mas por outro lado teve como resultado o 
rompimento do pacto de silêncio que existia em torno do tema. Homens e mulheres, pouco 
compreendidos, começaram um movimento de formação dessa identidade coletiva reprimida pela 
sociedade conservadora. Mas ainda assim, mesmo com a formação dessa identidade coletiva, a 
tolerância aos encontros de mulheres e homens tidos como homossexuais eram restritos a bares 
ou a guetos destinados a esse fim. D’Emílio (1983) coloca que apenas por volta de 1969 os 
movimentos se transformaram para além de uma subcultura estigmatizada (assim como os negros 
e latinos, excluídos do Americam way of life) para uma política baseada na contestação política e 
na exigência de reconhecimento de uma identidade. 
Uma reflexão feita por Adelman (2000) reconhece que essas comunidades sofreram uma série de 
rachas internos, inclusive com as homossexuais femininas. Mesmo dentro da luta política do 
reconhecimento da homossexualidade como um direito, as lésbicas ainda sofriam com as regras 
relativas aos espaços sociais, independência econômica e postos de trabalho, a serem ocupados 
por mulheres. Dava-se aí, a configuração de um problema de gênero. As mulheres eram 
oprimidas por padrões ideológicos da superioridade masculina, mesmo dentro do movimento, o 
que levou a fundação dos movimentos autônomos feministas.  
No Brasil, Ribeiro et al (2006) discutem que, foi em meados da década de 1980 e 1990 que se 
deu efetivamente a construção da identidade homossexual. Os autores lembram que a década de 
1970 é considerada uma época de “liberação sexual”, quando a maioria dos movimentos sociais é 
baseado em um ideal democrático e anti-ditadura. A subcultura gay “possibilitou aos 



homossexuais o uso consciente e articulado dos significados dessa subcultura como princípio 
organizador da identidade gay” (p.266). 
O objetivo desse movimento era a criação de uma representação do homossexual positivada, com 
a apreensão de novos conceitos e valores, que pudessem servir de suporte a aceitação das 
diferenças interpessoais. A luta política se estende, de acordo com Ribeiro et al (2006), a todas as 
expressões homossexuais, sejam de travestis, gays, lésbicas, bissexuais e transexuais1. Nesse 
mesmo período, Mott, Cerqueria e Almeida (2002) mostraram que no Brasil, de 1980 a 1989, 
foram registrados 503 assassinatos de homossexuais, enquanto de 1990 a 1999 esse número 
aumentou para 1.256.  
Nesse contexto contraditório de luta pela igualdade de direitos e de expressão da sexualidade, o 
caráter da violência exercida ganha destaque. Souza (2004) explica que a violência praticada, ou 
“autorizada” pela sociedade, pode estar relacionada à “[...] estruturação e transformação da 
identidade: discriminar e excluir os membros dos out groups”(p. 136). Isso se dá devida a “[...] à 
valorização positiva do ingroup e negativa do outgroup” (SOUZA, 2005, p.66). 
No âmbito das conquistas políticas, alguns reflexos ocorrem dentro das normatizações de 
algumas categorias profissionais. Em 1975, a Associação Americana de Psicologia situou a 
homossexualidade dentro das orientações sexuais e, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina 
em 1985, não considerou mais a homossexualidade como doença (SCARDUA; SOUZA-FILHO, 
2006). Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia publicou a resolução nº 01 em 22 de março. 
Resultado de um complexo movimento da categoria na superação de preconceitos e 
discriminações, que se estendeu à área da sexualidade. O entendimento que embasa essa 
resolução é o de que o psicólogo normalmente é procurado (consultório, mídia, etc.) para 
responder questões associadas à sexualidade e que não caberia à psicologia apontar que práticas 
sexuais são desviantes da norma estabelecida. São seis artigos que normatizam a atuação 
profissional do psicólogo, onde o mesmo é deve entender a expressão da sexualidade como 
fazendo parte da identidade do sujeito e que, isso não se constitui em doença, distúrbio ou 
perversão. O psicólogo deve então, contribuir para uma reflexão crítica sobre o preconceito, 
contribuindo para a diminuição ou mesmo desaparecimento “de discriminações e estigmatizações 

contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas” (CFP, 1999, 
s/p). 
Desta forma, o psicólogo ao ir à mídia, ao dar publicidade aos seus serviços ou em sua 
atuação profissional deve respeitar, no âmbito da sexualidade, o que está previsto 
nesses artigos.  
Da mesma forma, e em outro âmbito, no contexto político partidário, encontram-se expressões 
favoráveis e desfavoráveis ao movimento homossexual.  
Em 2004, tramitou na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, o projeto de lei 717/2003 de 
autoria do deputado Édino Fonseca, cuja proposta estava baseada na possibilidade de mudança da 
orientação sexual dos homossexuais (NATIVIDADE, 2005). Mais tarde, outras manifestações 

                                                 
1 Da década de 1990 até a data atual, registram-se uma série de seminários nacionais, sejam de lésbicas, travestis, 
homossexuais masculinos com proposições diversas, entre elas, de igualdade social. Exemplo disso está na 
aprovação do Projeto de Lei sobre parceria civil e a pressão política para reconhecimento da união homossexual e da 
adoção como um direitos de todos e todas, amplamente discutida na Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBT), que ocorreu em Brasília em junho de 2008. O Dia do Orgulho Gay 
ou Parada Gay já é fato em estados brasileiros como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, etc. 



como essa se tornaram públicas. O deputado federal Paes de Lira do Partido Trabalhista Cristão 
(PTC de SP) foi eleito pela legenda em 2006 como primeiro suplente de Clodovil Hernandes, 
falecido em Março de 2009. O deputado se define como conservador, defensor da família e da 
religião e desta forma, é contra o aborto e o casamento homossexual. Entre seus projetos 
destacam-se o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 1640/2009, que susta a aplicação do 
parágrafo único do artigo 3º e 4º da resolução número 01 de 1999 do Conselho Federal de 
Psicologia, bem como o Projeto de Lei nº 5167/2009, que altera o art. 1.521 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, estabelecendo que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode 
equiparar-se ao casamento ou a entidade familiar do Código Civil. Assim como ele, o deputado 
Henrique Afonso do Partido dos Trabalhadores (PT) do Acre que se apresenta como evangélico 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem se posicionado contrário às Leis da Homofobia dentro do 
Congresso Nacional. 
Do lado oposto, o primeiro Projeto de Lei da Câmara, PLC 122/2006, contra a homofobia é de 
autoria da ex-deputada Iara Bernardes (PT de São Paulo), e o segundo, PL 6418/2005 que 
originalmente tratava das diversas formas de discriminação, teve de sua relatora, Janete Rocha 
Pietá do PT de São Paulo, o entendimento de que a discriminação quanto a orientação sexual 
também se traduz em crime. Notemos então que a homossexualidade é objeto de discussões 
heterogêneas em vários âmbitos, sejam eles, acadêmicos, religiosos ou políticos (legisladores, 
partidos, etc.). 
Anjos (2002) pesquisou uma organização não governamental do Rio Grande do Sul cujo objetivo 
é defender os direitos de travestis, gays e lésbicas. Basicamente composta por integrantes 
homossexuais masculinos e algumas mulheres, a autora percebeu que em muitas lutas do 
movimento se davam grande inserção cultural, intelectual e política de seus membros, inclusive 
no apoio direto ao PT. A autora demonstra como se efetiva a luta de um grupo social 
representado de forma negativa, e como se desenvolve toda a organização da ONG para que essas 
representações se dêem de forma positivada. 
A mídia para Anjos (2002) também se torna uma prova a ser encarada e vencida, porque é nela 
que a causa deixa de ser estritamente individual e se torna coletiva, através de um corpo, uma 
identidade e uma concretude, que pode ao dar visibilidade às reivindicações pagar o preço do 
estigma. É através da mídia que o risco da identidade social ser exposta de forma negativa se 
torna alvo de preocupações.  Ao mesmo tempo em que a mídia veicula notícias em prol dos 
direitos humanos, da igualdade, ela também mostra em imagens do Dia do Orgulho Gay, 
homossexual masculinos que, ou estão travestidos, que estão “demasiadamente animados” ou 
coloridos, o que pode fortalecer as representações negativas acerca do grupo. 
As rupturas e a superação das atribuições negativas a identidade homossexual ficam então sempre 
sob o limite do invisível. Romper a dominação simbólica e do discurso se torna uma questão 
central na luta política dos homossexuais. Não fazer o “papel de bicha” ou de “afeminado” é 
relatado por um dos entrevistados a Anjos (2002) como necessário, pois enquadrar dentro do 
perfil do gênero masculino, amplia a visibilidade e o reconhecimento social esperado. 
O debate dentro das instâncias políticas também se traduz em debate no senso comum. No âmbito 
das representações sociais2, compreender o contexto significa compreender os significados 
negociados, estratégias de enfrentamento para analisar a melhor forma de lidar com as questões. 
E isso se inter relaciona com as questões relativas à identidade sexual, que no caso especifico da 

                                                 
2 Conjunto de valores, conceitos e explicações do cotidiano para situações mais diversas possíveis. Tal movimento 
dá um caráter dinâmico às representações, influenciando comportamentos que aparecem e desaparecem com o passar 
do tempo (MOSCOVICI, 2003). 



homossexualidade, sofre representações diversas, uma vez que, cada uma delas pode significar, 
de acordo com o grupo, uma séria contestação a norma sociocultural heterossexual vigente. 
Para Fiorin (1990) é importante analisar os discursos, o que há de aparente, e o que não, no texto 
e no contexto. Evidenciando quem fala, ou quem está falando, através do discurso do sujeito, 
podemos desvelar interesses diversos, e esse se torna então o desafio para a análise crítica do 
discurso, até mesmo do discurso científico. Ao reproduzirmos categorias, preconceitos e 
discriminações, sem parar para evidenciar o que está contido nas palavras, carregamos e 
passamos conceitos, práticas e valores que objetivamente não temos consciência e a ação se torna 
então, automatizada (FIORIN, 1990).  
Fiorin (1990) afirma que é preciso mostrar a ideologia que está subjacente ao discurso. Aquilo 
que não está dito, o sentido que não é o sujeito quem atribui. À medida que se desvenda a 
ideologia presente no discurso do outro, mais se distancia do nível da aparência.  
Nesse complexo contexto, heterogêneo, contraditório e dialético, movimentos sociais evangélicos 
cristãos se propõem a mudar a orientação dessas pessoas, oferecendo a cura àqueles que desejam 
deixar a homossexualidade.  
Natividade (2005) em estudo realizado sobre a perspectiva das pastorais evangélicas sobre as 
práticas homossexuais demonstrou que mesmo que o discurso seja sobre acolhimento à 
diversidade, a idéia de que a homossexualidade é um pecado, permanece. O que está de acordo 
com o que afirma Mafra (1998), que no contexto evangélico, a escolha e a orientação sexual, 
encontram uma resistência rígida a mudança. Tal como afirma Natividade (2005) “o pecado 
homossexual é desafiar uma ordem do mundo instaurada por Deus” (p. 118). 
Natividade (2005) encontrou na literatura evangélica afirmações diversas sobre a 
homossexualidade, entre elas: a) homossexualidade é um comportamento aprendido; b) um 
problema espiritual e c) é antinatural. Para o enfrentamento dessa questão, tida como desviante 
para os evangélicos3, que defendem a “cura” da homossexualidade, foram criados grupos de 
evangélicos, compostos por pastores, ex-homossexuais, psicólogos, médicos, entre outros que 
propõem a mudança da orientação homossexual para heterossexual.  
A proposta dos grupos4 evangélicos que oferecem apoio à mudança de orientação ou escolha 
sexual se baseia em crenças de que se é um comportamento aprendido, pode então ser 
reformulado e reaprendido. A premissa principal é a que o desejo homossexual é passível de 
mudança. Isso porque, na literatura revisada por Natividade (2005) há definições diversas de 
como uma pessoa se torna homossexual. Em uma delas, há uma causalidade atribuída aos abusos 
sofridos sexuais na infância ou resultado de uma família desestruturada, onde a identificação 
daquele que está homossexual, se deu com o gênero errado (pais ausentes, mães dominadoras ou 
autoritárias). 
Enquanto um problema espiritual, há um Outro, que domina as vontades daquele que está 
homossexual, esse outro, o demônio, precisa ser expulso desse corpo que domina. Os desejos ou 
sentimentos homoafetivos são externos ao sujeito e causados por uma má influência espiritual. A 
cura que se dá no encontro ou aceitação de Cristo (que liberta) para uma heterossexualidade (e 
também a manutenção dela) sadia. Os demônios não mais atuariam, a partir da confissão do 

                                                 
3 Na literatura revisada também encontramos referência a resistência da Igreja Católica em aceitar a união 
homossexual, mas não encontramos referências a cura tão diretamente e explicitamente, tal como na Igreja 
evangélica. A postura da Igreja católica é mais pela tolerância ao pecado. A homossexualidade não deixa de ser um 
desvio, e nem um pecado, para os católicos. Nesse trabalho estamos nos restringindo a discussão dos movimentos 
evangélicos cristãos. 
4 Movimento pela sexualidade sadia (Moses), Corpo de Psicólogos e Psiquiatras cristãos (CPPC) e Associação 
Brasileira de Apoio a Pessoas que Voluntariamente Desejam Deixar a Homossexualidade (ABRACEH).  



pecado e da aceitação que Cristo libertará, “na esfera da sexualidade dos indivíduos” 
(NATIVIDADE, 2005, p.119). Uma vez heterossexual, a prática sexual agora se torna natural, 
uma vez que o esse é o uso natural do corpo, o homem feito apenas para a mulher, bem como a 
mulher para o homem (NATIVIDADE, 2009).  
Natividade (2005) aponta ainda, para a construção da uma representação negativa em torna da 
homossexualidade que é compartilhada pelo grupo: ”Para ele, os homossexuais são pedófilos, 
abusadores, tendem ao crime, ao excesso sexual, são dados a promiscuidade e, sobretudo, 
espalham doenças” (p.121). 
A cura se trata então, de uma adequação do indivíduo divergente às normas vigentes do grupo e 
as práticas sexuais permitidas dentro do casamento homem x mulher cristão.  
Tal como afirma Fry (1982), é mister compreender os valores que são repassados pelo discurso 
religioso, para que desta forma, se revelem as lógicas culturais que moldam as experiências e 
orientação as práticas sociais. O que casa muito bem, como a proposta da Teoria das 
Representações Sociais e também como o referencial dado pelo estudo das identidades. Sawaia 
(2001) afirma que a “Identidade esconde negociações de sentido, choques de interesse, processos 
de diferenciação e hierarquização das diferenças, configurando-se como estratégia sutil de 
regulação das relações de poder, quer como resistência a dominação, quer como seu reforço.”  
(p.123, grifo nosso) .  
 
Considerações finais 
 
Podemos afirmar que se trata somente da procura da cura para uma questão patológica ou 
patologizante? Ou podemos afirmar que se trata de uma questão cujos homens e mulheres 
almejam a possibilidade de serem socialmente aceitos como qualquer cidadão? 
Apesar de todos os avanços sociais vivenciados na sociedade brasileira a vivência do 
homoerotismo, infelizmente, ao não ser reconhecida como uma possibilidade humana, ainda fica 
restrita para muitos homens e mulheres à esfera privada da sua vida.  
A própria academia, ao passar de forma superficial sobre os fenômenos sexuais e 
comportamentais concretos a fim de compreendê-los a luz de outros fatos sociais, acaba por 
impedir discernimentos mais profundos sobre os fenômenos. É o caso da homossexualidade, 
quando muitos especialistas restringem a causa da homosexualidade em termos de 
relacionamento com os pais, ou com vivências de assédio sexual na infância. 
Pensamento, ação e transformação social estão diretamente interligados. O símbolo, o rótulo, as 
classificações, nesse caso, se tornam um meio muito eficaz para a manutenção do 
conservadorismo, mumificando idéias e rejeitando mudanças.  
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