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RESUMO 
 
Trata-se de um relato de experiência cujo objetivo é analisar a percepção e a 
aceitação da população da cidade de Picos – PI, acerca de casais 
homossexuais. A pesquisa foi feita com jovens e adultos da cidade, por meio 
de um questionário, para obtenção de dados. Os resultados evidenciaram que 
a maioria da população demonstra um, preconceitos, com relação a esse 
assunto. 
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ABSTRATC 
 
This is an experience report whose objective is to analyze the perception and 

acceptance of the peaks of the city's population Picos-PI of homosexual 

couples. The research was done with youth and adults of the city, through a 

questionnaire to obtain data. The results showed that the majority of the 
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population shows a good acceptance, free from prejudice, with respect to this 

matter. 

 
 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 
 A diversidade sexual e a homofobia estão estreitamente relacionadas. 

Um problema social que em suas vertentes desencadeia estudos e pesquisas 

para o combate do preconceito, ao racismo, ao sexíssimo que revelam-se em 

estágio diverso daquele experimentado pela homofobia. Examinar mais 

detidamente as dinâmicas da homofobia e sua relação mencionar expressões 

discriminatórias, portanto, é um caminho que necessita ser percorrido, 

objetivando compreender o porquê desta realidade. 

Homofobia é o ato de repugnância e preconceito, que algumas pessoas nutrem 

contra a classe LGBT. Um movimento aversivo de opiniões discriminatórias 

que julga o outro por ter uma orientação sexual diferente, agindo com os 

mesmos demonstrando rejeição irracional e ao mesmo tempo ódio. A 

Revolução Sexual surge como um marco histórico dado pelo processo de 

transformação dos discursos sobre a sexualidade, intricado por uma série de 

transformações socais que impulsionavam a criação de identidades baseadas 

na sexualidade humana que passou aparecer no discurso como uma forma de 

contribuição sociocultural e artificial. Na primeira metade do século XX, teve 

como princípio uma política de higiene sexual, desenvolvida sobre o princípio 

de que o melhoramento social da raça humana estava no processo de seleção 

rigorosa no âmbito das espécies humanas. Sendo constatado por pesquisa 

científicas que atualmente o Brasil é o país mais homofóbico do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 
 
 
 
A homofobia é a atitude de hostilidade contra as/os homossexuais; portanto, 

homens ou mulheres. Segundo parece, o termo foi utilizado pela primeira vez 

nos EUA, em 1971; no entanto, ele apareceu nos dicionários de língua 

francesa somente no final da década de 1990: para Le Nouveau Petit Robert, 

"homofóbico" é aquele que experimenta aversão pelos homossexuais; I por sua 

vez, em Le Petit Larousse, a "homofobia" é a rejeição da homossexualidade, a 

hostilidade sistemática contra os homossexuais.2 Mesmo que seu componente 

primordial seja, efetivamente, a rejeição irracional e, até mesmo, o ódio em 

relação a gays e lésbicas, a homofobia não pode ser reduzida a esse aspecto. 

Tendo em vista esta diversidade sexual como uma temática que envolve o 

cotidiano humano é  entendido como um aspecto fundamental para ascensão 

do homem, tornou se perceptível a necessidade de compreender a dinâmica 

que rege os diferentes processos da constituição de preconceitos contra a 

orientação sexual do individuo. Embasados nos casos levantados, 

direcionamos o projeto para a possibilidade de entendimento da homofobia na 

cidade de Picos- Pi. Com objetivo de presentar à sociedade o tamanho da 

gravidade da intolerância sexual no país, gerador de agressões, crimes e 

mortes, na maioria dos casos, silenciados e impunes. Analisando os reais 

fatores que levam à sociedade a prática do preconceito contra gays, lésbicas, 

homossexuais e travesti e identifica quais os tipos de discriminação mais 

frequente que ocorre na população de picos-pi. que esta presentes nos 

diferentes contexto sócias. A violência contra os gays aparece como uma 

atitude hostil, frente a tudo que esta relativo a homossexualidade e/ou 

homossexual, constituída como um constructo coletivo e individual em que se 

expressa de forma externa ou internalizada, se reproduzindo nas ações e 

compreensões da instituições civis e das micro relações interpessoais, sociais, 

culturais, políticas e acadêmicas. A homofobia internalizada que atravessa os 

corpos e provoca o sofrimento interior também leva o individuo a assumir uma 
5inferiorizarão nas relações sociais e políticas, alem de viabilizar  fenômeno da 

violência contra o próprio corpo, através da automutilação, autodepreciação ao 

suicídio. É expressa através do preconceito, discriminação, atos, gestos e 

palavras baseadas no ódio ou ojeriza dos sujeitos e coletividade devido os 

                                                           
 



mesmo não saber ou não se apropria do conhecimento sobre os mecanismos e 

estratégias de controle da diversidade das sexualidades, sempre invisibilizados 

através do discurso heteronormativo. É constituída por uma nação binária da 

realidade homo/hetero, normal/anormal, saudável/doentil, forte/frágil, mantida 

por um discurso hegemônico de hierarquias sócio sexual e econômicas 

constituídas através da idéia compulsória das “minorias sociais” e “maioria 

social”. 

Diante da tendência da homofobia internalizada percebe-se que realidade 

políticas e culturais, direcionadas para a segurança e saúde dos indivíduos e 

coletividade, sejam através de políticas educacionais, culturais, ambientais, de 

saúde, segurança publica e direitos humanos, visto que os prejuízos gerados 

dentro dos indivíduos e sociedades limitam a capacidade de produção de 

novas cidadanias, sociabilidades engendramento de uma economia de 

produção de riqueza baseada na manutenção e reprodução da vida. 

Os ambientes familiares e domésticos no interior do Piauí apresentam uma 

esterilidade para a produção de diálogos a cerca do sexo e sexualidades. O 

silencio coletivo sobre a diversidade sexual e praticas homossexuais 

proporcionam a ampliação da insegurança por partes dos sujeitos, 

robustecendo os preconceitos e discriminações entre os diferentes, assim 

como favorecendo a pratica da violência sexual e submissão dos corpos 

através dos atos sexuais que ao encontrar a dinâmica do segredo coletivo 

frente aos mesmos, se reproduzem através da ignorância a cerca dos direitos 

desejos e prazeres do outro. 

Conforme Mott ²6³, o maior espaço de reprodução de violência contra gays é o 

seio familiar, onde o individuo que sofreu algum tipo de violencia não encontra 

proteção de seus direitos individuais e humanos, tampouco  ma 

reconhecimento ou alguma compreensão da existência da violencia 

homofobica diferentemente dos casos de violências baseadas no preconceito 

de raça ou de gênero. No decorrer das entrevistas, percebi que os 

entrevistados vivenciaram o medo, o receio ou o trauma de falar para a família, 

o não falar parece também com a reafirmação de um silencio que muitas das 

vezes é mantido por uma “questão de respeito”, “preservar os pais desse mal” 

ou “evitar uma grande decepção” expressões comuns entre os homossexuais 

do segmento populacional, que não se assumem como gays para a família com 

o fim de evitar o sofrimento desta. 

 

O mecanismo de hierarquização vertical dos sujeitos que compartilham o 

mesmo gênero é constituído pela manutenção e reprodução das situações de 

violência que, sendo naturalizado e essencializado como dimensão humana, 

oculta As estratégias econômicas de poder ignoram os prejuízos humanos, tal 

como processo de alienação dos indivíduos frente ao discurso hegemônico e 



político-ideologico do sistema capitalista que se reproduz através de 

individualização e marginalização dos sujeitos. As expressões de afeto carinho 

e respeito entre os indivíduos que compartilham o mesmo gênero são indícios 

de ameaça para tal sistema, sendo estrategicamente associados a 

homossexualidade quando não necessariamente o afeto esteja ligado ao 

prazer sexual. Ora, a formação acadêmica possibilita o alcance as variadas 

formas de compreensão do assunto, sendo necessário articular a relação dos 

aspectos que tratam da temática, na busca por resposta não mais 

especulativas, mais que tenham um respaldo cientifico. Para a concretização  

da pesquisa serão utilizados questionários de perguntas objetivas feita com a 

população picoense, bem como os  acadêmicos da Faculdade RSA, em cima 

da percepção deles sobre a Homofobia, para a obtenção do levantamento dos 

dados, foram distribuídos questionários sobre o assunto em ênfase com 10 

questões. No qual se constituía de nove questões objetivas, e uma questão 

subjetiva. As questões referenciavam sobre opinião dos entrevistados a 

respeito da discriminação. O presente projeto tem como finalidade específica 

abordar o tema “homofobia” para a discussão entre a população de picosafim 

de evidenciar a diversidade como um evento natural, portanto capaz e digno de 

respeito. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Concluímos que, a nossa pesquisa desenvolvida na cidade de picos (pi) mostra 

que mais da metade dos entrevistados não demonstram algum tipo de 

preconceito em relação à homossexualidade, a análise dos dados dessa 

pesquisa foi contrária a uma afirmação já citada anteriormente que o brasil é 

considerado o país mais homofóbico do mundo com causas registradas relativa  

ao ódio e à violência. sendo que os principais fatores que levam a essa 

discriminação são muitas vezes o machismo, intolerância e o antagonismo 

social. 
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