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RESUMO 

 

Munhoz, D. B. A constituição do vínculo e o legado familiar heteronormativo em 
casais homossexuais longevos, femininos e masculinos. Tese (Doutorado 
Psicologia Clínica), Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2017. 
 
Este Doutorado teve como objetivo o entendimento sobre a construção da 
conjugalidade homossexual feminina e masculina, a partir da eleição de casais 
longevos, com mais de vinte anos de relacionamento. A partir de coleta de dados 
por meio de entrevista semidirigida com o casal, acrescida da aplicação de pranchas 
previamente selecionadas do teste projetivo TAT (Teste de Apercepção Temática), 
individualmente, sob o método clínico-qualitativo, foram analisados quatro casais, 
dois masculinos e dois femininos, com e sem filhos vindos de relação heterossexual 
anterior, sob a perspectiva da psicanálise vincular. Os resultados apontaram para 
casamentos românticos, com vínculos protetivos e de afeto, porém com influências 
pós-modernas no que diz respeito ao fato de estarem juntos somente pelo desejo, 
com flexibilização das performances de gênero e democratização das relações. Os 
quatro casais demonstraram empenho na construção e manutenção do vínculo 
conjugal e harmonia no convívio, ressaltando a singularidade de cada um. Esses 
casais concretizaram suas relações amorosas em uma época não permissiva e 
patologizante da homossexualidade, fazendo uso do disfarce e da vida dupla como 
estratégia de sobrevivência, atitude presente ainda na vida de dois dos quatro pares. 
Essa característica em particular pode fazer com que casais gays necessitem de 
maiores espaços de fusionamento do que os heterossexuais, para que possam se 
fortalecer ante os desconfortos sociais pelos quais passam - principalmente os que 
têm filhos de uniões heterossexuais anteriores. Neste caso, além da própria 
separação, há também o confronto com a orientação sexual do ex-parceiro. 
Somente um casal de homens havia se casado legalmente, por temor aos bens 
conquistados frente aos filhos de um deles; o de mulheres com filho também havia 
legitimado a relação com União Estável e testamento. Os dois casais sem filhos não 
haviam providenciado nenhuma legitimação e nem estavam preocupados com isso. 
A herança heteronormativa que receberam foi adaptada aos seus estilos de vida, 
embora não tenha havido um espaço familiar e social a ser ocupado – a 
homossexualidade e a homoconjugalidade, embora vistas, são ainda muitas vezes 
não-nomeadas ou reconhecidas. Não houve referências a traições, sendo que os 
filhos foram os deflagradores de crises em dois dos casais, ambas superadas. Os 
resultados alcançados confirmam a teoria psicanalítica vincular no sentido de 
enfatizar o conceito de alteridade, entre um e outro, como base para a compreensão 
desse tipo de conjugalidade. 
 
Palavras-chave: Casamento gay. Heteronormatividade. Transmissão psíquica. 
Psicanálise vincular. Teste de Apercepção Temática (TAT). 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Munhoz, D. B. The constitution of bonding and the heteronormative family’s 
legacy among homosexual long-lived female and male couples. Thesis (Clinical 
Psychology Doctorate), Institute of Psychology, University of São Paulo, São Paulo, 
2017. 
 
This Doctoral thesis aimed to understand the construction of female and male 
homosexual conjugality by selecting long-lived couples, with more than twenty years 
of relationship. Based on data collection through semi-structured interviews with the 
couples and the use of previously selected cards of the projective measure TAT 
(Thematic Apperception Test), under the clinical-qualitative method, four couples - 
two male and two female, with and without children from previous heterosexual 
relationships - were analyzed under the perspective of linkage psychoanalysis. 
Results point to romantic marriages, with protective and emotional bonds, but under 
post-modern influence based on the fact they are together only by their desire, with 
flexibility of the gender performances and democratization of the relations. The four 
couples demonstrated a commitment to building and sustaining the conjugal bond as 
well as coexisting in harmony, highlighting the individuality of each one. These 
couples materialized their love relationships at a nonpermissive and pathologizing 
time for homosexuality, using disguises and double lives as a strategy for survival, an 
attitude still present in the lives of two out of the four couples. This characteristic, in 
particular, may lead a gay couple to need bigger spaces of fusioning when compared 
to heterosexual couples, so that they can strengthen themselves in the face of the 
social discomfort which they go through – particularly the ones who have kids from 
previous heterosexual relationships. In this case, in addition to the divorce itself, 
there is also the confrontation related to the sexual orientation of the ex-partner. Only 
one couple of men had legally married due to the fear of losing the assets acquired to 
the children of one of them; the couple of women with a child had also legitimated 
their relationship through common-law marriage and testament. Both couples without 
children hadn’t sought any type of legal legitimacy nor were worried about it. The 
heteronormative heritage they received was adapted to their lifestyles, although there 
hadn’t been a family and social place to be occupied – homosexuality and homo-
conjugality, while seen, are often not named nor recognized. There were no 
references to betrayals, although, among two of the couples, the children had been 
the triggers of already overcome crises. The findings confirm the linkage 
psychoanalysis’ theory, which emphasizes the concept of otherness, between one 
and another, as a basis to comprehend this type of conjugality. 

Key-words: Gay marriage, Heteronormativity, Psychic transmission, Linkage 
psychoanalysis, Thematic Apperception Test (TAT). 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Munhoz, D. B. La constitución del vínculo y el legado familiar heteronormativo 
en parejas homosexuales duraderas femeninas y masculinas. Tesis doctoral 
(Doctorado en Psicología Clínica), Instituto de Psicología, Universidad de São Paulo, 
São Paulo, 2017. 
 
El objetivo de este doctorado consistió en entender la construcción de la 
conyugalidad homosexual femenina y masculina con base en la elección de parejas 
duraderas con más de veinte años de relación. Partiendo de la recolección de datos 
mediante entrevistas semiestructuradas con las parejas, sumada a la aplicación de 
planchas previamente seleccionadas del test proyectivo TAT (Test de Apercepción 
Temática) individualmente, y con el método clínico-cualitativo, se analizaron desde la 
perspectiva del psicoanálisis vincular cuatro parejas ‒dos masculinas y dos 
femeninas‒ con y sin hijos provenientes de relaciones heterosexuales anteriores. 
Los resultados apuntaron la existencia de casamientos románticos con vínculos 
protectores y de afecto, pero con influencias posmodernas en lo que atañe al hecho 
de estar juntos solamente por el deseo, con una flexibilización de las performances 
de género y una democratización de las relaciones. Las cuatro parejas mostraron 
esmero en la construcción y el mantenimiento del vínculo conyugal y la armonía de 
la convivencia, con relieve para la singularidad de cada uno. Estas parejas 
plasmaron sus relaciones amorosas en una época no permisiva y patologizante de la 
homosexualidad, mediante el uso de la mascarada y de la doble vida como 
estrategias de supervivencia, una actitud presente aún hoy en día en la vida de dos 
de las cuatro parejas. Esta característica particularmente puede hacer que las 
parejas gais requieran mayores espacios de fusión que las parejas heterosexuales a 
los efectos de poder fortalecerse ante las incomodidades sociales que afrontan, 
fundamentalmente en los casos de aquéllas que tienen hijos de uniones 
heterosexuales anteriores. En dichos casos, además de la propia separación, existe 
también el embate con respecto a la orientación sexual del excompañero o 
compañera. Solamente una pareja de varones estaba casada legalmente, por temor 
con relación a los bienes conquistados ante los hijos de uno de ellos. Y la pareja de 
mujeres con hijos también había legitimado la relación como unión estable y con un 
testamento. Las dos parejas sin hijos no habían concretado ninguna legitimación ni 
tampoco estaban preocupadas con ello. Adaptaron la herencia heteronormativa que 
recibieron a sus estilos de vida, aunque no existía un espacio familiar y social que 
hubiera que ocupar: la homosexualidad y la homoconyugalidad, si bien son visibles, 
suele no nombrárselas y no reconocérselas. No hubo menciones referentes a 
traiciones, en tanto que los hijos fueron los detonantes de crisis en dos parejas, 
ambas ya superadas. Los resultados obtenidos confirman la teoría psicoanalítica 
vincular en lo atinente a enfatizar el concepto de alteridad entre uno y otro como 
base para la comprensión de este tipo de conyugalidad. 
 
Palabras claves: Casamiento gay; Heteronormatividad; Transmisión psíquica; 
Psicoanálisis vincular; Test de Apercepción Temática (TAT). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entender como casais homossexuais femininos e masculinos construíram 

e mantiveram seus vínculos, perante um legado heteronormativo, passou a ser uma 

pergunta de pesquisa a partir de minha frequência nas reuniões mensais realizadas 

pelo Laboratório de Casal e Família, nas dependências do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, dirigidas pela Professora Titular Isabel Cristina Gomes. 

Nelas, saltou-me aos olhos a força da heterossexualidade presente tanto nas teorias 

clássicas psicanalíticas quanto no segmento de casal e família, com leituras dirigidas 

pela ótica heteronormativa. Cabe esclarecer que heteronormatividade não é um 

termo novo, existe há quarenta anos, tendo sido utilizado em um artigo sobre 

pesquisas psicológicas realizadas nos Estados Unidos, referindo-se a um sistema de 

crenças que reputava à heterossexualidade um lugar privilegiado, relegando, 

hostilizando e punindo outras formas de sexualidade (MORIN, 1977). 

Dessa forma, ao entrar em contato com a tese de Doutorado de Maria 

Lucia de S. C. Paiva (2009), sobre a constituição e a transmissão psíquica em 

casais longevos heterossexuais, com dois estudos de caso em que os sujeitos não 

conseguiram construir uma conjugalidade própria, estando comprometidos com o 

legado familiar recebido, logo me vi motivada a saber se a conjugalidade gay 

apresentava singularidade em suas relações. Ao pensar na invisibilidade desse 

amor, e na necessidade de se ter esse conhecimento pela vertente científica, para 

que pudesse vir a contribuir com o fazer clínico dos profissionais que porventura 

desconhecessem este tipo de relacionamento, ou não o reconhecessem, e mesmo o 

hostilizassem, delineou-se claramente o caminho desta tese. 

Porém, talvez meu interesse fosse diverso se eu não tivesse, antes da 

psicologia, percorrido mais de duas décadas em uma carreira profissional dada no 

meio artístico e cultural. Em contato direto com a criatividade e com maneiras 

diferentes da tradicional de se viver a vida - atuei como assessora de imprensa, 

diretora e produtora de shows, de Elizeth Cardoso a Gonzaguinha, de Emílio 

Santiago a Beth Carvalho -, isso me trouxe ricas e profundas experiências. Daí 

assinar, em citação, como Déa E. Berttran, nome artístico que hoje me pertence. Da 

poesia libertária na saída da adolescência, que me fez integrar a Academia Santista 

Juvenil de Letras; da experiência como compositora de música popular, em 

parcerias com as poetas Olga Savary e Neide Archanjo, no palco do lendário Teatro 
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Brasileiro de Comédia, TBC; das viagens pelo país levando o pioneirismo do Projeto 

Pixinguinha, uma caravana de cantores e músicos brasileiros de excelente 

qualidade; do curso de teatro com Myriam Muniz à produção televisiva do programa 

do estilista Clodovil Hernandes, além de dois livros espiritualistas publicados, fui 

encontrar a Academia e sua normatização já na maturidade - formei-me em 

psicologia aos 47 anos.  

Assim, o olhar que tenho para a psicologia, a psicanálise e a pesquisa 

científica é pautado pelas vivências que tive e que me forneceram escutas afinadas 

com as singularidades de cada um, sem normatizações ou formalismos, mas com 

aceitação pelo que se é e pelo que se busca e se encontra nesta vida, e foi este o  

norte que me conduziu nesta tese. 

Pretendeu-se, nesta Introdução, a apresentação do tema de modo a 

contemplar a sua historicidade, os fatos referentes a esta vivência no percurso de 

tempo e espaço, a situação que se tinha no passado e a que se revela na 

contemporaneidade, bem como assuntos específicos que lhe são correlatos e 

específicos, como o preconceito secular e a resistência desse amor, que insiste em 

permanecer vivo, vindo a público nesta tese pela fala de seus casais longevos. 

Cabe, no entanto, um esclarecimento com relação às denominações 

utilizadas neste trabalho, visto que os nomes para designar a população em causa 

carregam, em si, propostas políticas. A criação da palavra homossexualidade, em 

substituição a pederastia ou sodomia, foi utilizada em 1869 por um médico, o austro-

húngaro Karl-Maria Kertbeny, em carta aberta escrita ao ministro da Justiça da 

Prússia a favor da despenalização de tal conduta (GUIMARÃES, 2009; JORGE, 

2013). Interessante a ser destacado é que a palavra heterossexualidade somente 

tem origem onze anos depois, em 1880 (PAIVA, A. C. S., 2007) e, em seu início 

associada ao universo masculino, visto que o feminino, até há bem pouco tempo, 

estava confinado ao privado e também à invisibilidade. Nesta tese, o termo será 

utilizado genericamente ou associado a gênero, ou seja, homossexualidade, 

homossexual feminino e homossexual masculino. Faço referência ao texto de 

Barbero (2005, p. 35), em que diz que a conservação das palavras se faz importante 

enquanto registro de uma história e sentido complementar; no entanto, ressaltou, 

não é designação da área psicanalítica, “..., já que Freud (e Lacan) negou-se a 

considerar a possibilidade de uma estrutura psíquica particular que desse conta 

desse fenômeno plural (BARBERO, 2005, p. 37).” Evidentemente, hoje, o termo se 
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apresenta no plural, homossexualidades, para que possa abarcar inúmeras 

possibilidades vivenciais.  

Já a palavra gay nasceu juntamente com o movimento de orgulho que 

assolou Nova York e teve como consequência a primeira Parada, em 1969, uma 

forma de transformar o perjúrio em qualidade, pois se apoiou nos lemas Gay is Good 

e Gay Power. A deflagradora do movimento foi a situação aflitiva promovida pelo 

governo americano, ao iniciar uma verdadeira caça às bruxas com relação aos 

homossexuais, instaurando legislação coercitiva, como a de que proibia a sua 

contratação por órgãos públicos.  

Essa população não tinha sequer autorização para comprar bebida 

alcoólica. Stonewall Inn era um bar com ambiente gay que periodicamente sofria 

batidas policiais. Em uma delas, a violência perpetrada contra os frequentadores 

motivou uma revolta, que, pela primeira vez, materializou-se em vários conflitos. À 

época, alguns grupos homossexuais lutavam por sua inserção social e, com o intuito 

de seus membros serem incluídos por não causarem problemas, em seus panfletos 

convocavam os gays a se vestir com paletó e gravata, por exemplo, usual 

indumentária dos homens heterossexuais – em outras palavras, a se invisibilizar, 

única forma de serem tolerados. Estimulada pelo clima de reivindicações realizadas 

pelos negros e pelas mulheres, em tempos em que a arte produzia a contracultura e 

os jovens morriam na guerra do Vietnã, a rebelião se espalhou, ganhando um 

destaque que nunca mais perdeu. De perseguidos, os gays passaram a ser 

protagonistas de suas próprias histórias e, daí para a frente, mais visíveis – hoje a 

Parada Gay está presente na maior parte do mundo ocidental (JORGE, 2013). 

Dessa forma, o termo gay, associado aos homossexuais masculinos, 

atualmente é representativo de toda a categoria. Nesta pesquisa foi utilizado para 

nomear o universo da homossexualidade como um todo, mulheres e homens. 

Também se utilizou a palavra lésbica para designar a mulher 

homossexual, nomenclatura de grande força política e de caráter afirmativo, já que 

existem lésbicas que não querem ser chamadas de gays e nem de homossexuais, 

na intenção de ressaltar a sua autonomia e suas especificidades, além de não 

desejar estar atreladas ao universo masculino (ALMEIDA; HEILBORN, 2008). 
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1.1  Um olhar sobre a homossexualidade 

 

O tema homossexualidade, nos últimos anos, tem conquistado espaço em 

várias situações, das sociais às culturais; porém, muitos dos discursos são feitos por 

pessoas que lutam politicamente pelos direitos dos homossexuais, ou mesmo por 

casais de pessoas do mesmo sexo que começaram a constituir família e, com isso, 

tiveram seus nomes e histórias divulgados pela mídia. Contudo, existem pessoas 

que têm vidas comuns, relações amorosas com indivíduos de mesmo sexo, e que se 

conhecem, se enamoram e constituem casais com a invisibilidade a envolvê-las. 

Dessa forma, nossa motivação foi a de observar este perfil de sujeitos, para saber o 

que os move, como constroem seus relacionamentos em clima social tão hostil, de 

que maneira mantêm suas relações no passar do tempo, em uniões estáveis e 

duradouras, e como lidam com o legado heterossexual que receberam. Para tanto, 

convidá-los a trazer à luz as suas vidas afetivas e, assim, por meio do conhecimento 

experenciado, transformar conceitos, romper com o conservadorismo anacrônico e 

aprender mais sobre nós mesmos, os humanos. 

Isso tem sentido ao se pensar que esta população, com raras exceções, 

foi sempre marginalizada; o seu desejo fez com que fosse obrigada a se esconder – 

no jargão informal, a viver no armário. O preço da exposição era o julgamento, 

muitas vezes a condenação, fazendo com que fosse relegada, excluída e 

invisibilizada (TORRÃO FILHO, 2000). 

As mudanças das últimas décadas, que propiciaram desenho diverso 

para as configurações científicas, socioeconômicas e culturais, possibilitaram a 

criação do movimento homossexual, originalmente muito forte nos estados 

americanos (TARNOVSKI, 2002), com a retirada da categoria homossexualidade 

como entidade psicopatológica do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Distúrbios 

Mentais, em 1973, enquanto transtorno mental (TOLEDO; PINAFI, 2012). De igual 

modo, vários foram os fatores que colaboraram para a ampliação dos grupos 

homossexuais reivindicatórios de direitos civis, a partir da alta mortandade causada 

pela epidemia da AIDS associada aos acontecimentos extremos de usurpação de 

direitos adquiridos, em casos de herança para um(a) dos(as) parceiros(as) que 

sobrevivia ao outro(a), causando indignação em muitos, exigindo jurisdição a 

respeito (UZIEL et al, 2006). A tecnologia reprodutiva complementou o processo, 

com o benefício de satisfação do desejo de maternidade e paternidade de lésbicas e 
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homossexuais masculinos, gerando exceções no reconhecimento das figuras 

parentais. Juridicamente, a permissão de adoções por gays, primeiramente 

enquanto indivíduos, posteriormente como casal, também inflou a representatividade 

social deste segmento (RODRIGUEZ; GOMES, 2012). Finalmente, foi ressaltado o 

poder de compra dessa população, já que a maioria dos casais não tem filhos, o que 

vem a possibilitar um grande consumo, o que os tem feito alvo publicitário (BAGGIO, 2013). 

Atualmente, por meio da visibilidade alcançada nas paradas gays ao 

redor do mundo, evento com muita amplitude midiática e que movimenta a 

economia, principalmente turística, e mostra a força somada de muitos, a sigla LGBT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros) já contempla todos aqueles que não 

são heterossexuais, em suas muitas possibilidades. E, cada vez, mais a aura de 

liberalidade e de postura contrária aos ditames da moral burguesa antes acoplada 

aos gays vai desaparecendo, cedendo espaço ao desejo de pertencimento social 

(ROUDINESCO, 2013). 

Hoje, os clínicos da medicina, da psicologia e da psicanálise estão 

convocados a participar deste debate, algo que genericamente ocorre com mais 

frequência nas disciplinas voltadas às dinâmicas sociais, como a sociologia e 

antropologia. Diríamos que seus profissionais estão sendo chamados a se 

contextualizar social e politicamente, pois são os seus saberes que constroem os 

argumentos judiciais que legitimam ou não o viver gay e suas especificidades; este 

entendimento é o que os fará empáticos em seus cuidados e éticos em suas opiniões.  

Com isso, algumas categorias conceituais precisam ser revisadas, 

construídas e desconstruídas, já que, atualmente, se lida com a noção de 

continuum, isto é, a expressão da sexualidade é tida como múltipla e dinâmica, 

podendo o sujeito transitar, ao longo da vida, por diferentes vivências afetivas e 

sexuais, inclusive as ligadas ao gênero.  

O sexo biológico vai além da divisão macho-fêmea, porque existem os 

intersexos, pessoas com genitalidade ambígua em decorrência de aspectos 

genéticos ou hormonais. A própria identidade de gênero, normalmente associada ao 

sexo biológico, dividindo-se em homens e mulheres, deve abarcar muitas variáveis, 

por ser algo de caráter subjetivo, que pressupõe tanto sentimentos de pertencimento 

e/ou estranhamento ao próprio corpo quanto a manifestação dessa identidade no 

mundo cultural, estando deslocada do sexo biológico por meio dos transgêneros. Os 

papéis de gênero, por sua vez, nesta tese compreendidos em termos de 
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performances1, sofreram transformações nas últimas décadas e se flexibilizaram – 

hoje, existem mulheres que ostentam profissionalmente comportamentos tidos como 

masculinos, ou seja, assertivo, racional, pragmático, de liderança pública, 

independente, mas que também são mães, tias, avós, apresentam as convenções 

associadas ao papel feminino, aquela que cuida, protege, compreende, suaviza o 

mundo. O mesmo ocorre com os homens. Por fim, também necessitam de revisão 

contextualizada diversas teorias sobre orientação sexual, em que o interesse afetivo 

e sexual acontece entre pessoas de sexo diferente e de sexo semelhante, o que as 

faz heterossexuais, homossexuais ou bissexuais.  

O assunto é muito delicado, porque um jovem que começa a vivenciar 

sentimentos homossexuais e percebe a hostilidade da família e de sua rede social, 

tendo que se esconder, pode vir a se sentir tão incomodado pela rejeição de seu 

desejo, que queira ser de outro jeito, forma desesperada de tentar sair de sua 

própria angústia. Para isso, talvez venha a necessitar de um atendimento 

psicoterápico que acolha seu sofrimento de forma a alcançar a integração de suas 

características singulares e, em as conhecendo, saiba como se conduzir, com 

consciência de si mesmo e de sua liberdade para ser o que quiser. O mesmo 

acontecendo com seus pais e sua família, a fim de superar as expectativas que 

criaram em relação ao filho, sobrinho ou neto, e permitir que ele possa fazer suas 

eleições de forma livre. 

No entanto, por vezes o humano se contrapõe à ética e ao bom senso - o 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) cassou, em maio de 2014, o exercício 

profissional de uma psicóloga autodenominada fundamentalista, no sul do país, por 

divulgar sua aderência ao que se chamou de cura gay, postura que foi apoiada pelos 

que se diziam seus ex-pacientes, em prol da vida heterossexual. Sua alegação era 

que, se os homossexuais femininos e masculinos queriam mudar sua orientação, 

deveriam ter direito a esse tratamento. A retaliação do órgão federativo foi calcada 

no fato de que, se a homossexualidade não era considerada doença, não poderia 

haver cura, posição adotada a partir de 1999, por resolução legal – “Parágrafo único: 

Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e 

cura das homossexualidades” (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA [CFP], 

                                                             
1
 Performances de gênero, conceito utilizado por Judith Butler (2003), entende o gênero enquanto 

performance que rompe com o binarismo sexo/gênero e, portanto, com os qualificativos atribuídos à 
identidade de gênero enquanto atributos masculinos e femininos. 
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1999). Porém, de quando em quando, o anacronismo religioso se imiscui no que 

deveria ser uma política laica, fazendo voltar à discussão a anulação desta 

resolução, com o argumento de que violaria o direito da livre expressão da atividade 

intelectual e que agrediria a liberdade do exercício da profissão (GALDINO, 2017). 

A heteronormatividade, dessa forma, está presente na sociedade em que 

vivemos - é comum, por exemplo, se perguntar, em tom de brincadeira, se o 

menininho já tem namoradinha, ou vice-versa. Impensável é fazer a pergunta à 

criança, colocando as duas possibilidades de gênero. A maioria das doutrinas 

religiosas traz a proscrição das vivências homossexuais masculinas e em seus 

dogmas, e raros são os que têm a coragem de, em uma entrevista profissional, 

assumir sua verdadeira orientação sexual. O disfarce ainda é um instrumento por 

vezes necessário, pois a visibilidade permanece em grande parte associada à 

patologia, ao vício e à fraqueza moral. Ou seja, enquanto esses sujeitos 

necessitarem da lei para reconhecer as suas relações amorosas, enquanto ainda 

viverem sob o medo de punições, retaliações, rejeições e até condenações, ainda se 

estará longe de uma verdadeira mudança social. 

 

Os privilégios da família heterossexual determinam padrões de 
predominância no que diz respeito às concepções de cultura, sexo e corpo. 
Estes padrões instituem normas sociais reguladoras em relação às práticas 
sexuais, constituindo o que pode ser chamado de uma heteronormatividade 
(SANTOS; GOMES, 2016, p. 102). 
 
 

Para a população hoje com mais idade, a internalização desses padrões 

heteronormativos foi intensa, gerando certa conformidade aos valores da sociedade 

heterossexual, algo que, atualmente, se encontra em franca mudança. Mais do que 

isso, existe nos homossexuais mais velhos, femininos e masculinos, a apropriação 

desta estrutura como instrumento de sobrevivência em uma sociedade que sempre 

lhes foi hostil. Assim, não é raro encontrar gays idosos que, por exemplo, não 

validam a exposição para a conquista de direitos sociais. A invisibilidade, para esses 

sujeitos, faz parte de sua manutenção na sociedade (ROSENFELD, 2009).  

De outro lado, as instituições que poderiam facilitar os processos sociais 

inclusivos também não venceram suas próprias barreiras quanto à 

homossexualidade, como a própria psicanálise. Essa dificuldade de superação ao 

tradicional foi bem colocada por Martins et al (2014, p. 172): “Tratar do preconceito e 

da homofobia no meio psicanalítico é assunto delicado e controverso.” 
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1.2 O viver homossexual: a situação que se apresenta 

 

Estimada entre 2,2% a 4,0% da população de acordo com estudos 

realizados nos Estados Unidos (GATES, 2014), descrita desde o começo dos 

tempos, a homossexualidade ainda é tema polêmico, que leva a uma grande divisão 

social, demonstrada pela enquete, apresentada em julho de 2011 pelo Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE, 2011). Nela, 55% da população 

se mostraram contra a união de mesmo sexo, integrando as faixas das pessoas com 

baixa escolaridade, masculina e mais velha, enquanto os 45% a favor pertenciam às 

parcelas da população escolarizadas, de melhor poder aquisitivo, composta por 

mulheres com menos de quarenta anos. Ou seja, o preconceito, como a própria 

palavra indica, está associado à falta de conhecimento, pressupondo ignorância no 

assunto. Um ponto a ser destacado é a insurgência da religião no tema, pois os 

evangélicos apresentaram 77% de rejeição, opostos aos 60% favoráveis entre os espíritas 

e os que pertenciam a religiões não cristãs, enquanto os católicos ficaram em 50%.  

A instância federal não apresenta tal divisão, ao contrário, desde 2004 o 

Ministério da Saúde e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos pôs em prática o 

Programa Brasil sem Homofobia (Programa de combate à violência e à 

discriminação contra Gays, Lésbicas, Travestis, Transgêneros e Bissexuais [GLTB] e 

de promoção da cidadania homossexual) (BRASIL, 2004).  Como diretrizes, o 

estímulo e apoio a toda iniciativa que traga contribuições ao segmento, desde a 

formação de profissionais com capacidade de atendimento a essa população e suas 

especificidades até o incentivo à denúncia de qualquer desrespeito aos direitos 

humanos, entre outras ações, resultando na estruturação de uma Política Nacional 

de Saúde específica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Esperemos que esses 

programas permaneçam atuantes na sequência dos governos, pois foram 

construídos sob a égide da inclusão, resistindo ao anacronismo de setores políticos 

conservadores sempre em evidência. 

A entidade reguladora do ofício psicológico, Conselho Federal de 

Psicologia, teve conduta similar à do Governo Federal, com a publicação da cartilha 

Adoção: um direito de todos e todas, em julho de 2008, validando a união 

homossexual, como também a possibilidade do exercício da parentalidade por 

casais homossexuais (UZIEL, 2008). 
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A prioridade dessas medidas teve como alvo um contingente que, nos 

dados referentes ao ano de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), era composto por 18 milhões de brasileiros, com 60 mil casais gays 

autodeclarados (LAURIANO; DUARTE, 2011). Somente o fato de se obter esse 

número mostrou a necessidade de os homossexuais se posicionarem em relação à 

exposição de sua vida afetiva, pois em 2007, no censo realizado, apareciam 17.560 

casais, diferença bastante significativa. 

 As próprias perguntas que integravam os dados sociodemográficos a 

serem colhidos foram alteradas com o passar dos anos, o que tornou possível, no 

início da década, o mapeamento dos homossexuais no levantamento realizado em 

2010. Nele, 36% integravam a classe A, 47% eram da B e 16% da C; 57% tinham 

nível superior, 40% médio e 3% ensino fundamental; 40% residiam em São Paulo, 

14% no Rio de Janeiro, 8% em Minas Gerais e 8% no Rio Grande do Sul, com os 

30% restantes espalhados pelos demais estados. Ou seja, a homossexualidade era 

vivenciada por aqueles que apresentavam condições de protagonismo, 

provavelmente sendo subestimada nas populações mais carentes. 

A promoção à cidadania e à legitimação da união homossexual, aliás, 

seguiu os ditames americanos e europeus – a Associação Americana de Psicologia 

possui comitê favorável à questão, baseado em dados colhidos desde o final da 

década de 1950, tanto em relação aos casais enquanto tais como com sua 

parentalidade. A pioneira desses estudos foi a americana Evelyn Hooker, cujo 

trabalho empírico foi o deflagrador da desclassificação da homossexualidade como 

entidade nosológica, na década de 1970, nos Estados Unidos. Nele, clínicos 

experientes foram convocados para que, por meio de técnicas projetivas 

padronizadas, diferenciassem população homossexual e não-homossexual de não-

pacientes, o que não conseguiram fazer, assim como não puderam distinguir traços 

psicopatológicos entre as duas populações, vindo a escudar a despatologização 

(MORIN, 1977). 

 

1.3 Os primeiros dados científicos sobre o tema   

 

Antecedendo os estudos que começaram a tomar corpo a partir dos anos 

1970, cabe ressaltar a contribuição pioneira do biólogo e sexólogo Kinsey, 

considerado por muitos o ícone da revolução sexual do ponto de vista sociológico, já 
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que introduziu em suas pesquisas, desde meados dos anos 1940, assuntos 

considerados tabus à época, como a masturbação, o sexo antes do casamento e o 

orgasmo feminino. Por meio de extensa pesquisa empírica, foram feitas entrevistas 

presenciais com aproximados dezoito mil americanos sobre suas sexualidades, 

homens e mulheres de todos os tipos, origem, classe etária, social e econômica. 

Com dados submetidos à estatística, Kinsey se norteava por um eixo principal: Em 

termos sexuais, quem faz o que, onde e com quem? Os resultados, entre outras 

descobertas, mostraram que 50% dos sujeitos pesquisados eram exclusivamente 

heterossexuais; o restante, tirando os 4% por cento referentes aos homossexuais 

exclusivos, dividia-se em porcentagens variáveis de conduta homossexual (GARCIA, 

2001; GAGNON, 2006; SENA, 2013). Os dados de Kinsey causaram impacto, mas 

não abalaram a heteronormatividade. 

Foi somente a partir dos anos 1970 que as pesquisas sobre a 

comunidade homossexual realmente deixaram de ser mais esporádicas e criaram 

corpo; embora sujeitas a críticas, seja pelo tamanho da amostra, considerado não 

representativo, seja pela falta de padronização científica, ou mesmo pelo fato de 

privilegiar classes da população mais favorecidas (PATTERSON, 2012). 

Em muitas delas, os objetivos não estavam voltados à conjugalidade, 

mas, sim, ao desejo de ter filhos.  

O campo de trabalhos sobre este assunto é muito extenso, implicado em 

muitas instâncias, pois já não se trata de duas pessoas adultas que resolvem viver 

juntas, e, sim, de exercer a parentalidade, ou seja, por vias naturais, de adoção ou 

tecnológicas, ter em seu convívio o crescimento e o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. Assim, além dos Estados Unidos, outros países como Inglaterra, 

Espanha, Portugal e Brasil têm publicado pesquisas, muitas delas empíricas, em 

veículos científicos de reconhecida confiabilidade, como American Journal of 

Psychiatry, American Psychologist, Psychological Bulletin, Child Development, 

Human Reproduction, entre outros. O foco, de modo geral, estabeleceu-se sobre a 

qualidade de vida dos filhos, como, por exemplo, avaliar o impacto que as novas 

formatações familiares viriam a provocar no desenvolvimento das crianças ou 

compará-los com famílias heterossexuais em várias categorias, como a influência da 

orientação sexual dos pais sobre a dos filhos, preocupação muito frequente com 

relação à homoparentalidade (GOLOMBOK; TASKER, 1996; GATO; FONTAINE, 

2011). Todos os estudos apontaram que o mais importante para o desenvolvimento 
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infantil era a qualidade das relações familiares, independentemente de sexo, gênero 

ou orientação sexual (GATO; FONTAINE, 2014). Porém, em contrapartida, a 

hostilidade social pode, sim, vir a se materializar em preconceito, fragilizando 

principalmente os jovens – existem índices que predispõem para maior risco de 

depressão e suicídio entre adolescentes homossexuais quando comparados aos 

heterossexuais, fato que talvez denuncie a falta de rede social e de apoio 

(MARSHAL et al, 2011; LANGHINRICHSEN-ROHLING, LAMIS; MALONE, 2011).  

Quanto aos artigos voltados à conjugalidade, muitos são realizados via 

pesquisas quantitativas, com grande número de participantes, pois os 

procedimentos metodológicos privilegiam questionários autorrespondidos, de fácil 

disseminação via web e que mantêm o anonimato dos sujeitos. Por meio deles, 

vem-se construindo um corpo de conhecimento sobre o assunto, não somente em 

psicologia, mas também em outras áreas, como a de serviço social. Nesta última, 

destacamos a contribuição de Larry Kurdek, falecido em 2009, com muitos artigos 

publicados a partir dos anos 1980. Este autor realizou inúmeras investigações 

comparativas entre pessoas de orientações sexuais diferentes, sob diversas 

categorias de análise. Com relação à conjugalidade entre heterossexuais e 

homossexuais, chegou à conclusão de que existem poucas diferenças entre os dois 

padrões de relacionamento, principalmente no que tange à expressão afetiva entre 

os cônjuges, à comunicação entre si e à quantidade de discussões travadas.  

O que veio a diferir foi a forma como casais homossexuais, masculinos e 

femininos, lidam com os momentos conflitivos. Ou seja, casais de mesmo sexo 

conseguem conversar sob aura de positividade, buscando a resolução do impasse 

e, para isso, fazem uso de argumentações, mantendo um diálogo em que os dois 

dispõem de espaço para se manifestar. Nos casais heterossexuais, ao contrário, 

foram encontrados índices maiores do que se chamou de comportamento de 

evitação ao confronto, com a finalização abrupta da conversa - enquanto um queria 

se expressar, o outro o interrompia, retirando-se da discussão (KURDEK, 1986, 

1994, 1996, 2000, 2003, 2004). O mesmo modelo de negociação acontece com 

relação aos serviços domésticos quando discutidos pelos parceiros homossexuais, 

não estando acoplados a papéis de gênero como ocorre nos casamentos 

heterossexuais (KURDEK, 2007). 

O autor encontrou resultados similares entre os tipos de casais quanto à 

satisfação no casamento. De igual forma, todos reportaram declínio da qualidade 



27 
 

conjugal com o passar dos anos. Inquirindo 95 casais de lésbicas, 92 de 

homossexuais masculinos, 226 de heterossexuais sem filhos e 312 heterossexuais 

com filhos, os melhores resultados foram os dos casais de mulheres. Casais 

heterossexuais expressaram padrões diferentes em decorrência dos filhos 

(KURDEK, 2006). 

Com seus dados, Kurdek esclareceu que não há maior instabilidade nos 

relacionamentos homossexuais, femininos ou masculinos, quando comparados aos 

heterossexuais, algo que contradisse o senso comum. Mas para estes últimos, os 

impedimentos à separação costumam ser grandes, pela necessidade de ultrapassar 

várias etapas, jurídicas e sociais, enquanto para os primeiros, não: a estabilidade 

que apresentavam se baseava, única e exclusivamente, no desejo de estar juntos 

(KURDEK, 2008). 

Duas pesquisadoras também se destacaram nesta área: a cientista 

política Ellen D. B. Riggle e a psicóloga clínica Sharon S. Rostosky, professoras da 

Universidade de Kentucky, Estados Unidos, com colaborações ao campo LGBT a 

partir do ano 2000. As autoras têm estudado temas da conjugalidade homossexual, 

como, por exemplo, em uma investigação qualitativa com quatorze pares, para 

avaliar a percepção de como esses casais sentiam o apoio que recebiam de suas 

famílias de origem; os resultados dividiram as famílias em suportivas, não suportivas 

ou ambivalentes. A maioria dos casais reconheceu que esta sustentação, ou a falta 

dela, influía na qualidade de seus relacionamentos; além disso, foi notado que não 

existiam estratégias para lidar com as famílias que não eram suportivas, o que 

pressupunha falta de modelos aprendidos socialmente (ROSTOSKY et al, 2004).  

Outro de seus temas fez referência ao fato de que casais homossexuais 

tendiam a generalizar, a partir de modelos heterossexuais, seus compromissos 

afetivos, por meio de comparações e estabelecimento de diferenças, entre outros 

detalhes, embora a construção da conjugalidade de mesmo sexo fosse única em 

termos de desafios para o casal (ROSTOSKY et al, 2006). Mas no setor de 

planejamento de vida, muitas vezes foi necessário que o par avançasse em idade, 

ou a relação fosse caracterizada por altos níveis de comprometimento, para que se 

dispusesse a providenciar seus documentos, na forma de testamentos e 

procurações para o parceiro em caso de necessidade ou doença. Esta falta de 

legalização os predispunha a ficar extremamente vulneráveis, quando em situações 

emergenciais (RIGGLE; ROSTOSKY; PRATHER, 2006). 
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Em um de seus estudos, publicado em 2008, as duas entrevistaram via 

online mais de mil indivíduos (homossexuais masculinos, lésbicas, bissexuais, 

transgêneros e identidades queer), com a pergunta sobre o quão positivo eram os 

sentimentos dos sujeitos sobre a sua própria identidade como um homossexual 

masculino/uma mulher lésbica ou homens que amavam homens e mulheres que 

amavam mulheres, mas não se reconheciam como gays. Os resultados foram 

inspiradores, no dizer das autoras, pois trouxeram exemplos de vidas autênticas, 

algo que elas julgaram importante, pois, geralmente, se ressaltavam o preconceito, a 

discriminação, o bullying sofrido por essas pessoas, dificilmente seus aspectos 

positivos. As autoras pontuaram a necessidade de terapias afirmativas para esta 

população e de treinamento adequado para os terapeutas com elas lidarem 

(RIGGLE et al, 2008).  

Interessante a ser destacado é que somente 1% da amostragem revelou 

que não havia encontrado nada de positivo em ser gay; menos de 5% disseram que 

não havia aspectos nem positivos, nem negativos; o restante, 96%, encontrou 

satisfação em suas vidas homossexuais.  Alguns achados merecem ser 

mencionados, como o fato de que poder falar de si e de seus amores para os outros, 

foi considerado um passo importante para a consolidação de uma identidade 

positiva. Fazer parte da comunidade homossexual foi algo destacado, pois 

promoveu o sentimento de pertencimento, de falar a mesma linguagem ante um 

código social repressivo que sempre punha esses entrevistados sob julgamento.  

A criação das famílias escolhidas também foi valorizada, já que 75% dos 

sujeitos haviam se revelado para as suas famílias de origem, mas com percepções 

de rejeição a sua escolha. Esses novos grupos - compostos por ex e atuais 

parceiros, amigos também homossexuais e algumas pessoas selecionadas entre os 

parentes - desempenhavam importante papel na vida dos gays, pois assim sentiam 

contar com suporte não somente emocional, mas, muitas vezes, até físico.  

Os dados colhidos também revelaram que, devido à liberdade que 

possuíam frente aos papéis socialmente prescritos, e também por terem 

desenvolvido habilidades sociais exigidas pelo disfarce, como a observação do outro 

e de suas opiniões, os gays eram muito empáticos e normalmente tinham conexões 

muito fortes com as pessoas, sendo capazes de ter amizade tanto com homens 

quanto com mulheres. Quando assumidos, muitos deles gostavam de poder ser 

exemplos para os mais jovens. 
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Um resultado curioso do estudo é esses sujeitos terem reconhecido que 

também desenvolveram empatia por todos os que sofrem. O fato de enfrentar a 

sociedade fez com que se autoconhecessem melhor, fizessem maiores reflexões 

sobre si mesmos, trazendo-lhes sentimentos de honestidade e de uma identidade 

que se conhece e reconhece, o que, muitas vezes, os move para temas como justiça 

e ativismo social.  

 

1.4          A homossexualidade em contexto global 

 

Embora a existência dessas e de outras tantas pesquisas, informações e 

exemplos de vivências, além do fato de que a situação mundial no que diz respeito à 

legitimação do casamento entre pessoas de mesmo sexo tenha se transformado 

significativamente nos últimos anos, muitos países ainda não dispõem de legislação 

a esse respeito, não proíbem, mas não reconhecem uniões homossexuais ou a 

possibilidade de constituição de prole. Dentre os que regulamentaram a relação de 

mesmo sexo, seja considerando-a efetivamente como casamento, seja legitimando 

seu estado civil ou mesmo concedendo direitos aos que vivem juntos, estão 

Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Colômbia, França, Hungria, Irlanda, Portugal, 

Suíça, Uruguai, entre outros, alguns deles, porém, não reconhecem a possibilidade 

de adoção de crianças. Existem países, por sua vez, que não só reconhecem o 

casamento homossexual e o direito à parentalidade como propiciam tratamentos de 

fertilização para casais de lésbicas, como Bélgica, Dinamarca, Espanha, Holanda, 

Islândia, Noruega e Reino Unido (ILGA, 2017). 

Os países contrários a esse direito estão localizados, em sua maioria, no 

continente africano, bem como no asiático, marcadamente pelo mundo muçulmano 

em suas muitas vertentes, com forte influência religiosa em suas orientações 

governamentais. A exceção fica para a África do Sul, que aprovou o casamento 

homossexual. Convém acrescentar que em alguns desses países a 

homossexualidade pode ser punida com a pena de morte, caso de Irã, Arábia 

Saudita e Iêmen (Ásia), Mauritânia e Sudão, alguns estados na Nigéria e Somália 

(África), prisão perpétua, como no Paquistão e em Serra Leoa ou aprisionamento 

por vários anos, como no Afeganistão e na Argélia. 

No Brasil da atualidade, correntes não conservadoras tentaram por muitos 

anos legalizar tais uniões, mas a pressão de lideranças ortodoxas e religiosas 
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sempre foi muito forte, inibindo tal intenção – desde 1995 tramita lei a esse respeito 

(UZIEL, 2008). Com isso, abriu-se uma lacuna que os órgãos de justiça 

preencheram com a criação de jurisprudências demandadas pela realidade social, 

em que, por exemplo, a criança vivia com dois pais e necessitava ter sua vida civil 

reconhecida, o que gerou a inscrição do nome dos dois homens na certidão de 

nascimento. Finalmente, em 5 de maio de 2011, o casamento se tornou possível, 

com a obrigação de todos os cartórios do país de realizá-lo. 

A juíza Maria Berenice Dias (2001) cunhou o termo homoafetivo para 

melhor definir relações entre iguais baseadas no afeto e na construção de vínculos 

sob este sentimento. Podem ser não planejadas, como quando acontecem após 

união heterossexual anterior com geração de filhos, como planejadas, no caso de 

adoções, novas tecnologias reprodutivas e a barriga de aluguel, conforme Souza 

(2005). Todavia, ainda é expressão jurídica sem reconhecimento internacional e 

nem extensão a outros campos, como o da psicologia. Neste trabalho, conforme já 

exposto, optamos pela versão clássica dos nomes: homossexualidade para os dois 

sexos, diferenciando-os, porém, em homossexual masculino, feminino e lésbica, no 

caso de mulheres; o termo gay se prestou tanto ao uso de um como de outro sexo, 

já que é uma denominação criada pela militância americana a fim de conceder 

suavidade a adjetivos estigmatizantes (GUIMARÃES, 2009). 

Atualmente, com a aparente abertura para a demanda jurídica dos casais 

homossexuais femininos e masculinos no país, muitos assumem a sua orientação 

pelo afeto ao mesmo sexo e manifestam seu desejo de pertencimento social 

(TREVISAN, 2000).  

Porém, o preconceito exerce sua força em variadas facetas, a mais 

evidente sendo a violência pura e simples, na forma de assassinatos brutais que, a 

cada ano, inflam mais as estatísticas, números que vêm do Grupo Gay da Bahia 

(2012; 2017), já que não existem dados oficiais. Neles, vê-se que, de 2005 a 2012, 

as mortes passaram de 81 para 338 mortos; somente de 2011 a 2012, aumento de 

27% na terrível contagem; no ano de 2015, 317 assassinatos documentados. Mas a 

indiferença é proclamada por uma frase adotada nos Estados Unidos: Don’t ask, 

don’t tell (Não pergunte, não conte, tradução nossa). Ela passou a ser utilizada nas 

forças armadas do país, a partir de 1993, e virou emblema da invisibilidade solicitada 

aos soldados para não darem a conhecer suas preferências, sendo suficiente para 
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dimensionar o alto preço pago por aqueles que vivenciam esta forma de amor, que, 

ainda hoje, mal consegue dizer seu nome (OREL; FRUHAUF, 2015). 

Com isso, o preconceito pode vir a se transformar em armadilha para os 

próprios gays, pois, na medida em que não encontram pertencimento social à esfera 

amorosa, fundamental enquanto vivência, podem vir a enfrentar dificuldades de se 

aceitar e à sua orientação sexual, o que deverá requerer certo entendimento das 

especificidades deste viver. Nunan e Jablonski (2002), em pesquisa sobre o 

universo homossexual masculino carioca, pontuaram que foi a partir da construção 

do fenômeno da subcultura gay, ou gueto, que muitos deles encontraram apoio para 

não sucumbir ao preconceito. 

 

1.5 A construção social regida pela exclusão 

 

A internalização de ser pária, diferente, anormal, foi erigida com a 

contribuição do universo científico como um todo, bem como da psicanálise 

(CECCARELLI, 2008; GUIMARÃES, 2009). A teoria de Freud foi construída ao longo 

de muitas décadas, momento entre a finalização de um século e início de outro, 

sendo concebida e revista inúmeras vezes, também quanto ao tema da 

homossexualidade (VIEIRA, 2009).  

No formato original, Freud concebeu o desenvolvimento psicossexual 

baseado em uma sequência de processos a se iniciar na fase oral, momento em que 

a boca representa para o bebê a sua maior fonte de percepções, passando pelo 

período anal, onde ele já é convocado a se controlar e a fazer uso da linguagem, 

pelo Édipo que lhe traz o limite da relação com o outro, imposta pela entrada de um 

terceiro, aqui tido como o pai, figura de autoridade e, por isso mesmo, do não da 

castração, finalizando na genitalidade heterossexual, que pressupõe a procriação. 

Este é o caminho natural da sexualidade; relações de cunho somente prazeroso 

foram tidas como perversas, sem finalidade de vinculação e infantis, e os 

homossexuais tidos como invertidos, pois o desejo que sentiam os ligava ao 

progenitor do mesmo sexo, e não ao do sexo oposto (FREUD, 1905/1972).  

Entretanto, dele veio a ideia de que tanto a hétero quanto a 

homossexualidade eram posições libidinais legítimas, sendo a última apenas uma 

variação da primeira. Freud retirou a perversidade do desejo homossexual não-

procriativo e, muitas vezes, não genitalizado – amante da beleza e da arte plástica, 
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não conseguia conceber Leonardo da Vinci como alguém inadequado, embora 

atribuísse a ele uma homossexualidade ideal, ou seja, sublimada (FREUD, 

1910/1996). Bem como escreveu carta dirigida à mãe de um homossexual, em 1935, 

em que esclareceu que, embora este fato não representasse vantagem, também 

não acarretava vergonha alguma. Mais do que isso, por não ser uma doença, não 

demandava tratamento (FREUD, 1935/1967).  

Freud entendia a homossexualidade como uma variante da sexualidade, 

considerando-a, porém, como uma interrupção no processo ideal da maturação 

sexual, heterossexual e procriativa. Mas nunca foi contrário, por exemplo, à 

possibilidade de homossexuais virem a ser analistas, posição partilhada com os 

contemporâneos Otto Rank e Sándor Ferenczi (BULAMAH; KUPPERMANN, 2013). 

Foram outros seguidores de Freud, entre eles seu amigo e biógrafo, Ernest Jones, 

que criaram veto definitivo a este acesso, algo que persistiu durante décadas nas 

escolas de psicanálise ao redor do mundo (QUINET; JORGE, 2013; QUINET, 2016). 

Ou Anna Freud, filha e herdeira do mestre, uma vez que se aventa que, depois de 

ter sido psicanalisada pelo pai, tornou-se feroz inimiga dos homossexuais, inclusive 

propondo análises corretivas para tal comportamento, justamente por ela mesma 

nunca ter tido relacionamento com homens, vivendo muitos anos ao lado de uma 

mulher (ROUDINESCO, 2013).  

 Na contemporaneidade, foi na França que os conservadores 

recentemente tomaram às ruas para clamar pela não legitimação da união entre 

pessoas de mesmo sexo e pela prerrogativa de aprovação da filiação homoparental, 

amparados por muitos psicanalistas (PERELSON, 2006). Esta situação ocorre 

desde o início do processo de legalização do casamento homossexual no país, 

iniciado há anos e finalizado com a aprovação pelo Parlamento em 2013. 

Há desde os que são contrários tanto ao reconhecimento da união de 

pessoas de mesmo sexo quanto da sua parentalidade, supostamente por associá-

las a atitudes regidas por perversidade, prazer sem seu elemento procriativo como 

contribuição social, até os que aceitam a conjugalidade, desde que não pressuponha 

filhos, considerando que isso poderia vir a causar prejuízos à estrutura da 

sociedade, baseada no parentesco e ancorada na diferença sexual. Faltariam à 

criança, por esse pensamento - anacrônico, visto que desmentido por décadas de 

pesquisas - os modelos identificatórios adequados ao desenvolvimento esperado. Já 

os que mostram posicionamentos de aceitação a todas as possibilidades de 
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subjetividades entendem que o que conta, realmente, para a criação saudável de 

uma criança, é ser fruto do desejo de quem por ela tem amor e dela cuide, tendo por 

base uma relação de alteridade e afeto (ZAMBRANO, 2008). 

Foram esses últimos, em número de quinhentos psicanalistas, que 

assinaram uma petição a favor do casamento gay na França, deixando claro que a 

psicanálise não deveria ser usada como argumento desfavorável à união de mesmo 

sexo, nem se prestar a estabelecer julgamentos de valor ou predições de 

comportamentos futuros – de suas experiências clínicas, vêm a afirmação de que 

lares de lésbicas e de homossexuais masculinos não deveriam ser considerados 

mais ou menos problemáticos quanto ao desenvolvimento das crianças. 

Do ponto de vista da psicologia, tem-se um dilema crucial, ligado à sua 

origem, entendida como a ciência que estuda o comportamento por meio de 

medições e instrumentos que possam controlar o que não é funcional para dada 

sociedade (SERBENA; RAFFAELLI, 2003). Funcionalidade, no caso, teria a ver com 

o que se naturalizou por ser desempenhado pela maioria, configurando o que se 

convencionou chamar de normal? Ou com qualidade de vida, expressão singular e 

criativa de quem pode fazer escolhas sem ser por isso condenado?  

O receio de muitos, em geral, é que a permissão à homossexualidade irá 

desfigurar a constituição simbólica do indivíduo, erigida com base na diferença 

sexual. De um homem e de uma mulher nasce uma filha ou um filho que, como tal, 

dará origem a outros iguais ao parental, ou seja, a lei é instaurada sobre a 

heterossexualidade, pautada sobre a ordem familiar (ARÁN, 2011). 

 Teixeira Filho (2011, online), em artigo veiculado pelo CRP/SP, assumiu, 

em sua fala, o quanto a psicologia contribuiu para a construção de uma sociedade 

injusta, fazendo uso de interpretações que acabaram por avolumar a disparidade 

social. “Infelizmente, também faz parte da história da psicologia, certa dose de 

discursos homofóbicos”, complementa o autor. Também é nessa vertente que 

consideramos os que permanecem a impingir ora seu julgamento, ora sua rejeição, 

quando não a conferir invisibilidade a esta população, não se dando conta de que tal 

postura afronta a ética e os cuidados necessários ao exercício da profissão. 

  Mais do que isso, ainda existem preconceitos e posturas que precisam 

ser esclarecidas, como as observadas, por exemplo, quando psicanalistas vinculares 

demonstram desconhecer as pesquisas empreendidas para a despatologização da 
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homossexualidade, considerando-a uma decisão política, não científica 

(MOGUILLANSKY; NUSSBAUM, 2011, p. 160; SPIVACOW, 2011). 

 

A Psicanálise, que em um primeiro momento foi libertadora ao denunciar a 
existência de uma outra cena – o inconsciente – que determina nossas 
escolhas objetais, tornou-se, em um segundo momento, contaminada pelos 
mesmos princípios dominantes que denunciara. Passou então a ser utilizada 
como referência de normalidade, guardiã de uma ordem simbólica 
supostamente imutável, que idealiza uma forma única de subjetivação 
baseada nas normas vigentes, o que deu à Psicanálise o poder (perverso) de 
deliberar sobre o normal e o patológico (CECCARELLI, 2008, p. 80). 

 

1.6 O conceito de gênero enquanto imperativo social 

 

Quando se busca o entendimento sobre o que se designou por diferença 

sexual, argumento que é guia quanto à questão do não reconhecimento do viver 

gay, abre-se a necessidade de discutir o conceito de gênero. 

Tema complexo, que por si só tem merecido muitos estudos para a sua 

compreensão, gênero é palavra acoplada ao movimento feminista, pois é a partir 

dele que as diferenças entre os dois sexos, feminino e masculino, começaram a ser 

denunciadas enquanto prerrogativas que sempre beneficiavam aos homens.  

Não nos cabe a imersão no universo do feminismo, porém julgamos 

necessário situar este movimento político nascido no século XIX, organizado em 

torno do direito da mulher ao voto e ao estatuto de sujeito jurídico, buscando dar um 

novo norte aos rumos sociais. Concentrando-se na singularidade, idealizava uma 

essência que agrupasse as mulheres, embora, ao mesmo tempo, tivesse postura 

crítica justamente quanto aos conceitos universais masculinos (MAGNABOSCO, 

2003), paradoxo que marcou seu nascimento.   

 De importância fundamental enquanto obra referencial para as mulheres 

em escala mundial foi o lançamento de O segundo sexo, da filósofa francesa 

Simone de Beauvoir, publicado em 1949, obra monumental, aqui abordada somente 

enquanto referência. Para a autora, se a existência precede a essência, tudo o que a 

ela concerne é imperativo. Assim, antes de hereditariedade e meio ambiente, 

apresenta o indivíduo como responsável por suas ações. Ora, se mulheres se 

sujeitaram durante toda a história conhecida a um papel de subserviência, são mais 

do que vítimas: são cúmplices de sua própria escravidão. Para isto, contudo, 

contribui a sua própria geografia física, que a faz passiva ante a reprodução, por 
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exemplo, tornando-a sempre objeto da satisfação masculina. O que fazer ante tal 

constatação? Fugir a esse destino! Casamento, lar, filhos? Ao contrário: para que 

haja superação a esse estado de coisas, deveriam as mulheres inverter essa 

polaridade, assumindo, por sua vez, os papéis masculinos – somente assim a 

paridade seria estabelecida (NYE, 1995). 

 Essa francesa, com suas ideias arrojadas, influenciou o pensamento 

inglês e americano, identificando o patriarcado como um sistema de dominação das 

mulheres pelos homens, em que estas vivem em função do outro, sem destinar a si 

nenhum tipo de projeto pessoal. 

Até este momento, assim, em que as diferenças entre ser mulher ou ser 

homem começavam a ser expressas, não motivavam questionamentos quanto à 

unidade entre sexo e gênero - estes eram praticamente equivalente, determinantes e 

bipolares, e assim permaneceram até 1955, quando foi proposta a expressão papéis 

de gênero a fim de definir comportamentos masculinos e femininos 

(MAGNABOSCO, 2003). 

Foi na década de 1960, porém, que o psiquiatra e psicanalista americano 

Robert J. Stoller, por meio de pesquisas com meninos e meninas de anatomia 

sexual incomum e socialização em sexo diferente do que apresentavam, criou o 

termo identidade de gênero (RIBEIRO, 2006). Ao fazê-lo, vinculou o conceito ao 

sentimento de pertencimento a um ou outro gênero, como bem colocou Magnabosco 

(2003, p. 419): “Mediante os estudos de Stoller, o sexo fica determinado pela 

diferença sexual inscrita no corpo, enquanto o gênero se relaciona com os 

significados corporais construídos pela sociedade.”  

Dessa forma, divididos em temperamentos – masculino e feminino -, cada 

qual compatível com esta ou aquela forma de ser, mas antagônicos e vistos como 

complementares, chegou-se à estruturação dos construtos sociais que começaram a 

permear os conceitos de masculinidade e feminilidade.  

Assim, gênero passou a ser categoria analítica (HOLLANDA, 2005) e 

identidade, importante ponto de definição, tornando-se conceitos úteis à história, e, 

prioritariamente, ao feminismo, por acrescentar novas leituras possíveis e ampliar a 

compreensão humana (TORRÃO FILHO, 2005). Muito embora continuassem a ser 

entendidos dentro do padrão de hegemonia e binariedade, que definia uma verdade 

única a ser seguida, estabelecendo conceitos na base de contrastes (saúde-doença, 
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certo-errado, normal-anormal, mulher-homem, criança-adulto, civilizado-primitivo, 

entre inúmeros outros).  

Dessa maneira, de um lado razão, disciplina e decisão foram associadas 

ao masculino, enquanto emoção, incoerência e insegurança se tornaram 

estereótipos femininos. Mas existiram alternativas, como a proposta pela psicóloga 

americana Sandra Bem, na década de 1970, lançando a androginia como a 

correspondência da masculinidade e feminilidade a grupos complementares de 

características e comportamentos. Esquematizando o conceito de gênero, polarizou 

de um lado pessoas tipificadas sexualmente como altamente masculinas ou 

femininas de acordo com os padrões socioculturais internalizados, e, de outro, 

pessoas não enquadradas, isto é, que não expressavam fortemente as tendências 

de seu sexo ou o faziam de forma a conter elementos de ambos os sexos 

(HERNANDEZ; OLIVEIRA, 2006).  

Gênero, em seu entender, consistiria nos atributos psicológicos, sociais e 

culturais que caracterizam as pessoas, masculina ou femininamente. Para medir a 

orientação de papéis sexuais, elaborou o Bem Sex Role Inventory (BSRI), que 

estabeleceu a classificação de masculino, feminino e andrógino (NOGUEIRA, 2001), 

além de indiferenciadas ou assexuadas. Ao abrir espaço para uma terceira 

possibilidade, a androginia, contestou o modelo de congruência que afirmava serem 

as mulheres femininas e os homens masculinos os mais bem ajustados da 

população. Ao contrário, pontuou que, psicologicamente, não se poderia dizer que a 

pessoa era isto ou aquilo, pois há uma mescla de elementos masculinos e femininos 

que fazia com que alguém pudesse se apresentar ora de uma maneira, ora de outra, 

o que conferia flexibilidade e maior adequação às situações.  

Em outras palavras: Bem compatibilizou as diferenças, em vez de 

ressaltar o dualismo de gênero, ultrapassando a dicotomia até então utilizada. Seus 

resultados a levaram a considerar o modo andrógino de ser como o mais adequado, 

tanto do ponto de vista da saúde mental quanto no campo dos relacionamentos 

interpessoais, já que era flexível do ponto de vista da qualidade adaptativa. Segundo 

a pesquisadora, haveria a necessidade de pensar nos modelos exangues 

masculinos e femininos perpetrados desde sempre (HERNANDEZ; OLIVEIRA, 2006). 

Outra teórica a escrever sobre gênero foi Alice Eagly, também na década 

de 1970, esclarecendo que os papéis sociais, modelados e imitados, tinham 

colorações/conotações diferentes, sendo estabelecidos a partir da divisão do 
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trabalho (NOGUEIRA, 2001).  Por trazer em si a caracterização de determinados 

atributos pertinentes ao papel social de ser homem ou mulher, o gênero estabelecia 

um determinado perfil de crenças compatível com essa atuação, a socialização na 

linguagem do gênero (RIBEIRO, 2006). 

Assim, a criança aprendia a ser homem ou mulher não motivada por sua 

biologia – traduzida em seus instintos - ou pela socialização infantil, mas, sim, pela 

incumbência dos papéis sociais a ela atribuídos, pois, enquanto se desenvolvia 

cognitiva e emocionalmente, ia sendo modelada pelas características associadas ao 

seu gênero pela sociedade em que vivia, imitando seus modelos. Isso tinha a ver 

com ajustamento psicológico e também embasava as relações que, a partir dessa 

identificação, eram produzidas (HERNANDEZ; OLIVEIRA, 2006).  

Dessa forma, é-se homem ou mulher devido às marcas que se tem no 

corpo, ou seja, o sexo que se porta (BELELI, 2000). A ele, porém, são agregadas 

representações de masculinidade e de feminilidade, as quais acabam por compor 

um formato masculino ou feminino, que é significado e significante de uma dada 

situação cultural. 

Se a natureza dotou o humano de determinadas características para que 

pudesse se desenvolver em múltiplas direções, por que não propiciar o mesmo em 

suas expressões e relações? Por que naturalizar subjetividades quando estas se 

manifestam sob forma singular, e não padronizada? Beleli (2000, p. 17) definiu bem 

quando disse: “Desnaturalizar significa pensar masculinidades e feminilidades como 

construções de sujeitos históricos que, como tais, estão em constante movimento, 

dando historicidade ao próprio conceito.” 

Gênero, desse modo, passou a ser um molde no qual as crianças são 

formatadas, a partir do fenótipo que apresentem, em duas únicas e exclusivas 

possibilidades. Chegou-se à conclusão, portanto, que o par sexo-gênero ia além da 

mera descrição biológica, entrando no terreno da cultura, e por ela sendo valorado. 

Em outras palavras, determinadas maneiras de ser, acolhidas como ideais e 

compatíveis com as características sexuais fornecidas pela biologia, acabam por se 

tornar protótipos da hierarquização entre os sexos e da decorrente relação de poder 

aí estabelecida (CARVALHO, 2002). 

Mas, afinal, o que se entende quando se diz conceito de gênero? Em que 

está representado ou se faz representar? 
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Coulouris (2004) traçou seu retrato: a cultura humana se apresenta pelo 

entrelaçamento simbólico de opostos, como noite-dia, e também de signos 

construídos sociohistoricamente, como os ícones religiosos e morais. Essa 

formatação, que já está pronta quando se nasce, em qualquer meio social, funciona 

como um código de interpretações, conduzindo e, consequentemente, limitando a 

construção da subjetividade de uma nação – e de uma pessoa.  

Feminino e masculino passaram a ser configurados não mais como 

atributos naturais e, sim, conforme Mariano (2005), como características específicas 

criadas e mantidas pelas relações de poder que os definiam. Assim, gênero passou 

a indicar uma diferença que se expressava de forma rígida, permanente e bipolar, 

firmemente estabelecida na oposição (NOGUEIRA, 2001). 

Isso levou ao conceito de gênero masculino e feminino, que, aliado aos 

de classe, raça e orientação sexual, passaram a ser os grandes balizadores da 

exclusão social, condição que permitiu a crítica a esse modelo. Isso foi feito pelos 

teóricos de vários campos do saber, da filosofia ao feminismo, estabelecendo 

definitivamente que gênero era conceito relacional, e somente assim poderia ser 

entendido. Não se tratava mais de analisar a mulher ou o homem e, sim, a 

construção das subjetividades em suas interconexões culturais de feminino e de 

masculino em meio aos laços do poder (MARIANO, 2005). Não mais o universalismo 

de uma teoria que explicasse a binariedade dos gêneros, mas, sim, o 

desenvolvimento de pontos de vista sobre o gênero, em suas variadas vertentes.  

 

1.7 Os anos 1980 e as pesquisas dos Gay & Lesbian Studies 
 

Se a década americana dos anos 1970 foi dedicada aos estudos étnicos e 

de gênero, a partir da década de 1980 surgiram os Gay & Lesbian Studies, pois a 

homossexualidade começou a ser alvo de trabalhos universitários americanos. 

Abrangendo prioritariamente o campo das ciências humanas, o marco deste 

movimento foi a criação, na Universidade de Yale, do primeiro centro dedicado a 

pesquisas sobre essa temática, em 1986 que, após um ano de existência, passou a 

promover encontros anuais e, assim, a divulgar suas conceitualizações (MINTON, 1992).  

 Com a consolidação do movimento pelos direitos dos homossexuais, que 

teve como consequência a inserção da cultura gay, ou seja, certo estilo de viver 

associado a esta população, assistiu-se também à normalização da 
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homossexualidade, coincidindo historicamente com o período de ascensão de uma 

nova tipologia social, o yuppie, representada por uma existência normativa e 

conservadora, com ênfase na ascensão profissional, financeira e atitude de forte 

consumo (PEREIRA, 2004). 

Porém, muitos não se sentiam contemplados por esses estudos, que, de 

certa forma - e esse era o impasse -, continuavam a validar os constructos de 

gênero e a binariedade dos sexos, não abrangendo a multiplicidade de expressões 

que existem, representada pela minoria dos transgêneros, travestis e transexuais, 

absolutamente marginalizados, inclusive pelo próprio universo gay. Com base no 

pós-estruturalismo francês capitaneado por Michel Foucault (1984, 1988), filósofo 

que empreendeu lançar um olhar crítico ao saber ocidental, ao poder e à 

subjetivação humana dada sob essa conjuntura, foi possível açambarcar todos 

aqueles que fugiam aos discursos sociais normativos. Não nos cabe nesta tese a 

explicitação de sua teoria, de bastante complexidade; nela, o autor fez uso do 

conceito de dispositivos, ou seja, estruturas que sustentavam este conhecimento 

estabelecido pelas relações de força, práticas discursivas e não discursivas, tais 

como a legislação e o fazer científico, entre outros tantos, com destaque para a 

construção da doença mental e de outras categorias, produzida pela psiquiatria. 

Outros autores pós-modernos consolidaram este eixo teórico subversivo do status 

quo científico. Dessa forma, esses estudos colocaram em xeque, além das 

concepções de gênero, as próprias identidades e categorias sexuais, o 

essencialismo redutor que caracterizaria a hétero e a homossexualidade, e até 

mesmo a tentativa de normatização social empreendida pelos homossexuais 

(BARBERO, 2005).  

Nascia, assim, nos anos 1990, a Teoria Queer, colocada como um 

guarda-chuva que agrupou as minorias sexuais de forma ampla, em toda a sua 

diversidade e concepções de sexualidade (MIRANDA; GARCIA, 2012). Como 

aconteceu com a palavra gay, aqui também se operou uma subversão quanto ao 

uso pejorativo do termo queer, que traz a figura daquele que é visto como esquisito, 

estranho, excêntrico - o que não combina com os demais. 
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Este termo, com toda sua carga de estranheza e de deboche, é assumido por 
uma vertente dos movimentos homossexuais precisamente para caracterizar 
sua perspectiva de oposição e de contestação. Para esse grupo, queer 
significa colocar-se contra a normalização - venha ela de onde vier. Seu alvo 
mais imediato de oposição é, certamente, a heteronormatividade compulsória 
da sociedade; mas não escaparia de sua crítica a normalização e a 
estabilidade propostas pela política de identidade do movimento homossexual 
dominante. Queer representa claramente a diferença que não quer ser 
assimilada ou tolerada e, portanto, sua forma de ação é muito mais 
transgressiva e perturbadora (LOURO, 2001, p. 546). 
 
 

Para os teóricxs2 queer, seria necessário pensar, agora, numa política e 

numa teoria pós-identitária, que se voltasse não propriamente para as condições de 

vida de homens e mulheres homossexuais, mas que tivesse como alvo, 

fundamentalmente, a crítica do modelo heterossexual/homossexual onipresente na 

sociedade; a oposição que, segundo suas análises, organizaria as práticas sociais, 

as instituições, o conhecimento e as relações entre os sujeitos  

Uma autora tornou-se o exponencial desses trabalhos, a filósofa 

americana Judith Butler, que trouxe para a luz da Academia os corpos que, por 

serem ininteligíveis perante a binariedade homem/mulher, são considerados abjetos, 

indizíveis, marginais à ontologia, ou seja, estão à parte das classificações 

concedidas ao ser e ao sentido, que não existem por não serem considerados 

(BUTLER, 2001), não se inscrevendo na simbolização fornecida pela diferença 

sexual, tanto valorizada pela psicanálise (ARÁN, 2003). 

Se o gênero é construído culturalmente, logo, é também determinista. 

Para Butler, esses dualismos, biológico x cultural, psíquico x político, e tantos outros, 

não podem mais existir em um mundo onde novas formas de identidade se mostram 

e pedem visibilidade e legitimação. E isso por entender que não existem essas duas 

possibilidades - a de o sexo ser biológico e a do gênero ser adquirido -, pois ambos 

são corpos construídos culturalmente. Ela considera até o contrário: o gênero, por 

meio de seus modelos impressos na cultura, vem antes. 

Como fazer com as identidades que não se encaixam? Aquelas que, para 

se constituir em suas subjetividades, precisam alterar suas formas corporais?  

Quando se transforma um corpo, fazendo-o fisicamente masculino ou feminino, a 

qual gênero essa mudança se atrela? É possível um homem, transformado 

fisicamente em mulher, sentir a sua essência como feminina? Butler diz, então, que, 

                                                             
2
 O x dilui o binarismo de gênero. 
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além do gênero, também o sexo é construído – disso não há distinção (MARIANO, 

2005). Nada atesta que o gênero é e sempre foi, somente binário (SWAIN, 2000). 

Por isso, a filósofa considera ser ele performático, outro conceito seu, 

dado que, em si mesmo, gênero não é nem sim e nem não, mas uma construção em 

continuum, que se repetiria por meio dos dispositivos socioculturais (SABAT, 2004) – 

conceituação adotada por esta pesquisa na análise de seus resultados. 

 Butler (2003) diz que esse olhar é um convite à reflexão por todos, 

inclusive heterossexuais, ou pelo menos aos que não querem ser classificados pela 

sexualidade que exercem, já que se pode aventar a hipótese de também existir uma 

maneira adequada até mesmo para gays ou travestis.  

Embora não sejam sujeitos nesta tese, vale apontar o preconceito 

existente entre os que, apesar de terem orientação homossexual, não se identificam 

com os que não apresentam compatibilidade entre o sexo anatômico e o gênero 

socialmente a ele afeito, como é o caso de travestis e transgêneros, que sofrem 

hostilidade no próprio ambiente LGBT. Bem como os intersexos, até hoje não 

incluídos na sigla (o que a deixaria com o I a mais, LGBTI), esta, sim, física e 

endógena, motivada por variação genética e hormonal. 

 

1.8 As particularidades do universo homossexual  

 

O escritor e filósofo francês Didier Eribon (2008) defendeu a hipótese de 

que todo homossexual, em algum momento de sua vida, foi ferido pela injúria, direta 

ou indiretamente, associando-se este momento à categoria de um evento 

traumático. Não o fato de se reconhecer dessa forma, mas a rejeição do meio a esta 

possibilidade de vivência amorosa, que poderia acarretar a criação e manutenção de 

defesas psíquicas perante a homofobia. Já ter que viver sob disfarce, por sua vez, 

poderia ocasionar angústias duradouras, estruturas rígidas de defesa, inclusive o 

preconceito internalizado, fato já revelado por pesquisas (DEUS, 2014). 

Há que dimensionar o efeito curativo do gueto, de um ou vários grupos de 

amigos afins perante a orientação sexual, espaço de relaxamento, de socialização 

de afetos, de agregação e sentimentos de pertencimento, da possibilidade de 

vivenciar a expressão que não precisa ser escondida, negada ou disfarçada 

(NUNAN; JABLONSKI, 2002). Conhecer e entender o desenvolvimento de sua 

história e, assim, desmistificar estereótipos, como o de que homossexuais, 
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principalmente os masculinos, são mais afeitos à promiscuidade, evidenciando 

completo desconhecimento da existência de muitos casais longevos (PAIVA, A. C. 

S., 2006). Ou, até mesmo, compreender por que alguns gays se subjetivam 

justamente com a apropriação de características estereotipadas, tornando-se 

enfrentadores do status quo vigente e, muitas vezes, suas maiores vítimas (MOTT, 

2006). 

Se a sociedade é o espelho que, ao nos refletir, nos permite nos inteirar 

em nós mesmos e ante o pertencimento humano, o fato de uma pessoa ser 

identificada como alguém diferente, que rompe os padrões instituídos, que deflagra 

sentimentos hostis primitivos, pode vir a causar fraturas em sua autoestima a ponto 

de a única saída ser o seu desaparecimento (TOLEDO; PINAFI, 2012). Porém, pela 

via oposta, pode também favorecer o protagonismo de uma existência única, regida 

por suas próprias escolhas – a experiência clínica mostra que ainda é evidente a 

pressão para que os filhos se casem convencionalmente e gerem netos, sendo 

geralmente rejeitada a opção homossexual de seus rebentos, mesmo com uma 

parentalidade medianamente jovem e bem preparada intelectualmente.  

Já no caso de homossexuais masculinos e lésbicas sem discordância 

aparente entre sexo e gênero, o nível de estresse sofrido por esta população, como 

um todo, está presente a cada momento no que tange ao dilema sobre se vale ou 

não se revelar. À família, aos amigos, à escola; no trabalho, ao médico, 

psicoterapeuta, ao objeto de desejo, como fazê-lo? De que maneira enfrentar a 

possibilidade de não aceitação do que, para si, é o que há, talvez, de mais 

verdadeiro? (SEDGWICK, 2007). 

A ocultação das vivências gays, em contrapartida, faz com que essas 

pessoas tenham a possibilidade de conhecer e, portanto, de se confrontar com 

discursos e posturas preconceituosos daqueles que com elas têm convívio afetivo, 

trazendo angústia pela possibilidade de rejeição e de perda dos laços sociais. A 

homofobia está ali, presente em frases que denotam ofensas claras e unívocas.  

Isso se dá em diversos âmbitos, para os que tiveram relações 

heterossexuais anteriores, com filhos e família extensiva, para os adolescentes e 

jovens ainda tateantes quanto à descoberta de sua sexualidade, para os gays idosos 

e economicamente desfavorecidos, que não encontram abrigo nas instituições 

públicas, hostilizados tanto por homens quanto por mulheres, bem como nos 

caminhos profissionais – qual mãe deixaria seu jovem filho se consultar com um 
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psicoterapeuta assumidamente gay? Ou sua filha adolescente com uma 

ginecologista lésbica? E professores, da pré-escola à universidade? Enfermeiros? 

Treinadores esportivos? No Brasil do século XXI, criou-se polêmica generalizada 

quando uma novela de televisão permitiu que dois personagens de mesmo sexo se 

beijassem - mesmo somente colando seus lábios, sem maior intimidade. Expressar 

espontaneamente o seu afeto, então, é impensável. Pulularam agentes repressores, na 

forma de religiosos e políticos a combater o que chamaram de divulgação da indecência. 

   Daí fazer todo o sentido o ponto de vista trazido por A. C. S. Paiva (2007, 

p. 25), segundo o qual a não enunciação de si, justamente, é uma das formas “... de 

resistir ao assujeitamento, ao discurso e ao olhar do outro”, de resguardar uma esfera 

que é privada, não a revelando publicamente. Esta é uma especificidade do viver gay 

que precisa ser conhecida e dimensionada, porque pode vir a ser interpretada como o 

não dito que não é assumido, não considerando que, ao contrário, esta é uma 

estratégia de sobrevivência que vem a indicar qualidade de adaptação. 

Talvez o clima acirrado a favor ou contra esta possibilidade afetiva esteja 

baseado na ignorância da sociedade sobre o assunto, já que foram muitos os anos 

de repressão e pouco o tempo a ter este assunto como objeto de discussões sociais, 

médicas, jurídicas, psicanalíticas, psicológicas, antropológicas, culturais, entre 

outras abordagens possíveis. Mas podemos também dizer que há uma resistência 

imensa ao querer inclui-los, e isso, como já visto, desde Kinsey, lá no final da 

década de 1940 do século passado.  

Isso torna o tema complexo, inserido na interface entre a psicologia 

clínica e a psicologia social, já que a homossexualidade tem, em si, o duplo aspecto 

de ser vivenciada na particularidade, tendo, contudo, representação social. 

Representação esta que tem que ser transformada, pois mulheres e homens 

homossexuais se relacionam em interações de afeto e de comprometimento, criam 

famílias reconstituídas ou planejadas, vivenciam paixões, amores, separações, 

perdas... Experiências de vida que necessitam ser conhecidas, e não estranhadas, 

para que a sociedade alcance maior qualidade de inclusão de seus integrantes, e os 

profissionais de saúde e educação adquiram conhecimentos que lhes propiciem 

pertinência no atendimento desta população. Mais do que isso, ir além dos modelos 

conjugais heterossexuais pode vir a trazer muitas contribuições para a família, de 

modo geral, como mais flexibilidade, menos projeção parental e respeito ao outro e à 

sua singularidade. 
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1.9 A inserção da homossexualidade nas relações amorosas 

 

        Sabe-se que o matrimônio, tal como concebido, é uma instituição 

historicamente heterossexual, marcada em sua quase totalidade pela submissão das 

mulheres, enquanto mães e esposas, ao pátrio poder de seus maridos. Na verdade, 

o início da criação do modelo de casamento deu-se para que a reprodução humana 

fosse garantida, inserida em um sistema em que a heterossexualidade era 

compulsória, sem espaço para os desejos pessoais dos envolvidos (SWAIN, 2010). 

Tal estrutura começou a sofrer modificações a partir dos tempos medievais, quando 

o amor cortês dos cavaleiros por suas damas reclusas deu início aos primórdios da 

possibilidade de haver relação entre homem e mulher com amor e sexualidade 

conjugados (RIOS, 2007). A partir do século XVIII e, notadamente, no século XIX, no 

entanto, no cenário europeu de final da monarquia e ascensão da burguesia, 

irrompeu o Romantismo, com seus valores iluminados pelos ideais da liberdade, da 

livre expressão emocional, centrados na pessoa – e, com ele, o sentimento do amor 

platônico (AMORIM; STENGEL, 2014).  

   Esses valores, que privilegiavam os sentimentos, modelaram o que veio a 

ser o casamento moderno do século XX, no qual passou a existir a livre escolha do 

par e o amor habitava os dois envolvidos de forma recíproca (MOGUILLANSKY; 

NUSSBAUM, 2011). E criaram-se as bases para que essa estrutura nuclear com 

papéis definidos, que fez do homem-marido-pai o provedor, ocupante do espaço 

público e da mulher-esposa-mãe, a rainha do lar, responsável pela educação dos 

filhos. Esta ordem, estabelecida a partir do início do século XIX, também veio a 

sofrer as interferências da pós-modernidade. 

   Algo bem diferente aconteceu aos homossexuais, pois a possibilidade de 

se casar legalmente é muito recente, ainda não faz parte de sua história, até mesmo 

porque, ainda hoje, como já vimos, não há irrestrita permissão para essa forma de 

amor. Na verdade, Costa (1992) e A. C. S. Paiva (2006) colocaram a dificuldade de 

incluir os relacionamentos gays até mesmo na linguagem, como se o amor conjugal 

fosse posse exclusiva da heterossexualidade. 

   Assim, são poucos os modelos culturais que ajudam os gays neste 

momento de definição amorosa – e a possibilidade de haver estranhamento de seu 

próprio desejo é muito grande. Além disso, como identificar no ambiente social quem 
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tem a mesma orientação sexual que a sua? Fora dos aplicativos para encontros, as 

ruas não favorecem o conhecimento entre pessoas do mesmo sexo com vistas ao enamoramento.  

   Iremos recorrer a uma série televisiva americana para ilustrar o quanto é 

difícil, para um adolescente gay, conseguir se informar sobre a sua sexualidade. Em 

The Fosters (2016), (Os Fosters: Família adotiva, em tradução nossa), já em sua 

quarta temporada, é retratada uma família da classe média americana composta por 

duas mães, um filho biológico que uma delas traz de seu casamento heterossexual 

anterior, e dois casais de irmãos adotivos. Em um dos episódios, o jovem Jude, com 

quinze anos, receia se encontrar intimamente com seu namorado, em razão de não 

saber como agir e o que fazer em tal situação. Os irmãos o aconselham a ir para a 

internet, mas, quando ele o faz, fica chocado com o que vê, pois só há vídeos 

pornográficos, que somente o assustam e atemorizam.  

   Em sua escola, embora existam aulas sobre sexualidade, nas quais os 

jovens são informados quanto ao uso de preservativos, por exemplo, não há atenção 

para os alunos homossexuais femininos e masculinos. Como a mãe adotiva dele é 

diretora da escola e lésbica, Jude consegue fazer com que ela introduza uma aula 

assim na grade, mas a iniciativa nem chega a se concretizar, pela oposição ferrenha 

dos pais. Problema pertinente, que deve acontecer na grande maioria das escolas 

da atualidade, sem que haja um verdadeiro enfrentamento da situação de ignorância 

e temor das figuras parentais e das próprias instituições.  

Pois exemplos existiram - as classes intelectual e artística abrigaram 

casais gays ao longo dos anos, a começar pelo poeta americano Walt Whitman, que 

viveu 27 anos com Peter Doyle na Inglaterra do século XIX; ou Jane Addams e Mary 

Rozet, juntas por quarenta anos, no século XX - Addams foi pioneira em serviço 

social nos Estados Unidos e presidente da Liga Internacional de Mulheres pela Paz 

e Liberdade, tendo sido ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 1931. Outros 

exemplos existem, entre eles, ícones de sedução, como a atriz sueca Greta Garbo, 

que viveu uma relação longeva de três décadas com a poeta e escritora Mercedes 

de Acosta (STREITMATTER, 2012).  

   Invisibilizados, esses casais não tiveram seus exemplos computados 

pelas pesquisas ao longo dos anos, nem seus amores se transformaram em ícones 

como o de Romeu e Julieta; porém, mesmo assim, conseguiram resistir às 

adversidades e construir suas relações amorosas singulares, vivendo juntos, 

rompendo barreiras, expressando seus vínculos afetivos. Talvez tenham 
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exemplificado o que o sociólogo britânico Anthony Giddens (1993) denominou de 

amor confluente, em que a confiança é condição primeira para a permanência da 

relação, e esta existe ancorada somente no amor entre os dois, e não na rede social 

ou em formatos padronizados.  

   Aqui encontramos uma bifurcação interessante: Giddens apontou o amor 

romântico como aquele que está atrelado à reprodução, funcionando sob os padrões 

da heterossexualidade, estabelecida em mecanismos projetivos, idealização do 

outro, perspectiva de eternidade. Nele, embora se reconheça a presença do 

elemento sexual, este pode ser postergado, evitado e mesmo sublimado em função 

das demandas do casal. Já o amor confluente é aquele que se operacionaliza na 

sexualidade plástica, a relação existe porque os parceiros dessa forma o desejam, 

sem necessidade de perpetuação da espécie nem apoios que lhes venham do 

exterior. Outra de suas características é orbitar na democracia, ou seja, na igualdade 

entre o dar e o receber dos integrantes do par, em que o prazer sexual é emergente 

e tem peso na manutenção do vínculo - uma relação de qualidade é preservada 

desde que desse jeito permaneça.  

   Por essa lógica, podemos aventar a hipótese de que homossexuais 

masculinos e femininos possivelmente manifestem mais facilmente o amor 

confluente, sem tantas distinções entre feminilidade e masculinidade, por exemplo, 

nem assimetria de poder entre as partes. O que viria a ser um fator importante de 

vivência entre iguais, no dizer do próprio Giddens: 

 

Os relacionamentos gays descritos nas investigações de Hite são 
frequentemente difíceis, cheios de problemas e de curta duração. 
Comparados com eles, entretanto, os relacionamentos heterossexuais muito 
frequentemente parecem um campo de batalha, onde a agressão e a guerra 
aberta misturam-se a um profundo desafeto entre os sexos (GIDDENS, 1993, 
p. 163). 

 

   O autor pontuou que os casais homossexuais, femininos e masculinos, 

por não terem suporte social, permanecem mais livres para vivenciar uma relação de 

maior igualdade, contingência que os faz pioneiros perante as novas formatações 

conjugais da contemporaneidade, algo que os heterossexuais somente há poucas 

décadas começaram a experenciar.  

   Há também teóricos que veem os gays como os últimos românticos, a 

reboque das transformações na conjugalidade heterossexual, cada vez mais 
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distanciada do ideal que a constituiu, dado que querem se casar, ter filhos, ser 

regidos por normas institucionalizadas (MOTT, 2006). Talvez possa vir daí a própria 

revitalização da palavra casamento, na pós-modernidade tão enredada com o 

exercício da individualidade (FÉRES-CARNEIRO, 1997). 

 

1.10 A homoparentalidade nas famílias reconstituídas 

 

   Os sujeitos dessa tese, hoje na meia-idade, não tinham acesso à 

possibilidade de ser mães ou pais, a não ser por uma ligação heterossexual, pois 

não existia a tecnologia reprodutiva e nem lhes era concebível a adoção. Muitos 

deles tinham o desejo da parentalidade, mas a escolha pelo viver gay estava 

automaticamente ligada à abdicação dessa vontade.  

   Assim, os filhos de dois casais analisados nesta pesquisa não foram 

desejados pela parceria gay, como tem acontecido nos dias atuais, quando, seja 

pela assistência reprodutiva ou pela adoção, o desejo do filho é gestado pelo par, o 

que pode vir a alterar as dinâmicas de enfrentamento social. A vinda de uma 

criança, seja por via biológica ou adotiva, implica certo período de tempo no qual um 

desejo vem a se configurar, seja para ser gestada, seja para passar pelos processos 

de seleção para adoção. Diferente é o que acontece quando um dos parceiros já 

traz a criança, que, simbolicamente, pertence a outro tempo, espaço e condição, o 

que pode vir a gerar sentimentos de desconfiança e hostilidade em ambas as partes. 

   Na verdade, essa característica não é exclusiva desta população, mas 

dos casamentos que, após o advento legal do divórcio, e com a formação de uma 

nova família, passaram a ser denominados de famílias reconstituídas, em que pelo 

menos um dos cônjuges traz filhos das relações anteriores (GOMES, 2009).  

   Nessas novas formatações da contemporaneidade, os filhos das famílias 

reconstituídas, muitas vezes, veem-se no centro de disputas e trocas de ofensas entre 

os pais, representantes de uma relação que não deu certo, a ponto de terem que 

receber apoio jurídico que pune a denominada alienação parental, para que não 

sejam instrumentalizados e manipulados em desenlaces conjugais.  

   Um agravante é que, após um casamento que acabou, há muitas 

expectativas dos ex-cônjuges quanto à nova relação que terão, o que pode vir a criar 

idealizações muito fortes e, com elas, a eleição da conjugalidade em vez da 

parentalidade. Os filhos, assim, estabelecidos entre os dois relacionamentos dos 
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pais, são crianças, adolescentes e jovens que talvez venham a experenciar 

sentimentos de orfandade, inclusive com sintomatologia já estudada na clínica 

psicológica, como dificuldades escolares, de comportamento e expressões 

psicossomáticas.  

 

A família reconstituída encerra um paradoxo em sua origem: o sentimento de 
amor e união capaz de promover o surgimento de um novo grupo familiar, irá 
também expor o desamor e a raiva, responsáveis pela ruptura ou separação 
de um grupo familiar anterior. Muitas vezes a satisfação alcançada numa 
dada esfera (conjugal), pode representar a perda e o sofrimento advindo pela 
deterioração em outra (parental) (GOMES, 2009, p. 69). 

    

   Possivelmente, essa situação venha a ser mais dramática, como nos 

sujeitos com filhos desta pesquisa, pelo diferencial de os filhos pertencerem a um 

passado que traz de volta a vida pregressa heterossexual para o atual ambiente 

homossexual. Ou seja, se a convivência com um ex-parceiro, em relações 

heterossexuais, já se mostra delicada, pois muitas vezes a separação se deu com 

muitos problemas mal resolvidos, pode-se prever que o contato com a 

homossexualidade que agora se apresenta também requererá enfrentamento de 

ambas as partes. 

   As famílias homossexuais que, em decorrência de casamento 

heterossexual anterior, têm filhos, veem-se com demandas específicas desse tipo de 

parentalidade, além do luto pela perda parental que representa para os filhos do 

casal, independentemente do modelo que o casal tenha, hétero ou homo. Contudo, 

até mesmo a idade das crianças se torna importante, para saber em que ponto de 

seu desenvolvimento emocional elas estão e o que para elas pode ser explicado 

(GOMES, 2015). Quanto mais jovens, menos terão introjetados os valores da cultura 

heteronormativa e, portanto, tendem a apresentar menor rejeição à parceria de 

mesmo sexo das figuras parentais. 

   No caso de uma nova orientação sexual para um dos cônjuges, a primeira 

pergunta que se impõe é a de como o casal se relacionará com a própria expressão 

da sexualidade perante a criança ou o adolescente: será considerada como um 

segredo inclusive para o filho? Ou somente para a sociedade? Como saber 

diferenciar quem é ou não é confiável para receber essa revelação? (MORIS, 2008).  

   Por se viver em uma sociedade hetenormativa, muitas vezes o fato de 

esconder a orientação sexual é um comportamento considerado adaptativo, ou seja, 
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necessário. Isso pode vir a gerar certo isolamento da família homossexual que não 

quer se ver exposta, pois o próprio desenvolvimento do filho demanda ampla 

socialização, principalmente vinda da escola, como o convívio com os colegas e 

seus pais heterossexuais. Como o casal se apresentará em festas de aniversário 

dos colegas dos filhos? O segredo, por vezes, também, terá que ser mantido pela 

possibilidade de perda da guarda da criança, caso o ex-parceiro heterossexual não 

aprove o fato de seu filho viver em ambiente homossexual (TASKER; GOLOMBOK, 1995).  

   São três os medos identificados com relação à homoparentalidade: a 

possibilidade de a criança vir a ter orientação sexual homossexual, o de ser 

molestada pelos pais, no caso de casal masculino ou a de sofrer preconceitos pelo 

fato de viver em uma família desse formato. Nenhum deles foi comprovado por fatos 

ou pesquisas; ao contrário, foram desmentidos cientificamente. Na verdade, todos 

os gays, até bem pouco tempo atrás, nasceram de casais heterossexuais; toda a 

pedofilia provém, quase em sua totalidade, de homens que se colocam como 

heterossexuais.  Aliás, a patologia psíquica humana descrita até agora provém da 

família heteronormativa, tornando, por vezes, ininteligível a resistência à 

homossexualidade.  

   Embora a validação dessas informações venha de um artigo publicado no 

final da década de 1980, ainda são pertinentes aos dias de hoje e necessitam ser 

enfrentadas pelo casal homoparental. Conscientes da falta de rede social e das 

possibilidades de críticas impingidas aos filhos, o casal precisa se apoiar em seus 

próprios recursos internos para o enfrentamento dessa problemática, e o resultado 

dessas ações também serão decorrentes de como cada integrante do casal lida com 

a sua própria homossexualidade (ROSS, 1988). 

    São numerosos os estudos sobre o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes em famílias homossexuais, femininas e masculinas, tema de 

pesquisas americanas desde antes da década de 1970, quando mães lésbicas 

foram aos tribunais para lutar pela guarda de seus filhos (GOLOMBOK et al, 2003). 

Como consenso, constata-se que existem muitas similitudes entre a 

heteropaternidade e a homoparentalidade em quesitos como o desenvolvimento da 

criança, bem como os padrões de cuidados que se tem com ela. Existe um ponto em 

destaque, pois as diferenças privilegiaram a parentalidade homossexual em diversos 

setores, como o fato de serem relações mais democráticas quanto à organização 

doméstica e a qualidade da relação conjugal (GATO; FONTAINE, 2014).  
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   O conceito de parentalidade se originou nos trabalhos psicanalíticos 

franceses a partir da década de 1960, a fim de contemplar a relação entre pais e 

filhos em uma ampla dimensão processual de construção dos vínculos. Podem-se 

distinguir três elementos existentes nessa relação, além do biológico: o parentesco 

faz referência a ser o sujeito parte integrante de uma genealogia e, portanto, 

pertencer a dado grupo; a filiação, diz respeito ao estatuto de reconhecimento 

jurídico de quem é o responsável pela criança; e, finalmente, a parentalidade, 

referente às práticas de cuidado e afeto que são dedicadas às crianças (SANTOS; 

SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2013). Já homoparentalidade é denominação 

criada em 1997 em Paris pela Associação de Pais e Futuros Pais Gays e Lésbicas 

(APGL), referindo-se à situação em que um adulto se assume como homossexual, 

sendo ou pretendendo exercer a parentalidade (ZAMBRANO, 2006).  

 Ao deslocar a importância biológica dos laços familiares, ressaltando as 

ligações afetivas e sociais entre seus membros, as famílias homoparentais 

privilegiam o aspecto do parentesco como estruturante da nova formação. E isso 

pode vir a ocasionar a possibilidade de inserção de novos papéis sociais, a se 

pensar na elaboração do rompimento conjugal heterossexual e na aceitação da 

orientação sexual do ex-parceiro, com o acréscimo deste à ampliação da rede 

familiar. 

 

O questionamento frequente sobre quem será o pai e quem será a mãe numa 
família homoparental é uma artificialidade que desconsidera o fato de que um 
homem gay não se torna mulher por ter o seu desejo sexual orientado para 
um outro homem, assim como uma mulher lésbica não se torna homem pela 
mesma razão. Se pensarmos em termos de “função parental”, podemos dizer 
que a função “materna” ou “paterna” poderá ser desempenhada por qualquer 
dos parceiros, mesmo quando exercida de forma mais marcante por um ou 
outro dos membros do casal, sem que isso os transforme em mulher ou 
homem (ZAMBRANO, 2006, p. 135).  

 

1.11 Os casamentos longevos e seus integrantes de meia-idade 

  

   Quando um casamento permanece ao longo do tempo, em vinte, trinta ou 

quarenta anos de convivência, como os casais dessa tese, ele vai se alterando 

conforme as mudanças que ocorrem no par e nas instâncias individuais que formam 

a díade; ou seja, é um processo dinâmico, que demanda cuidado, atenção e 

disponibilidade para que permaneça sendo gratificante para ambos, ao sabor do 

acúmulo de dias, semanas e meses. No entanto, a sua estabilidade não está 
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associada à qualidade da relação, porque muitos são os motivos que vêm a deixar 

uma pessoa vinculada a outra, mesmo sem desejo por trás desses comportamentos, 

em convívios, por vezes, até mesmo patológicos. 

   Quando, em certos casos, à estabilidade se soma à satisfação conjugal, 

pesquisas apontaram que o casamento estável pode vir a ser um refúgio ante 

dificuldades exteriores; a partir dele, novas ligações sociais podem ser facultadas; e, 

quando permite a independência de seus cônjuges e o respeito às diferenças 

existentes entre as duas pessoas, vem a se transformar em fonte de crescimento 

pessoal para ambos (NORGREN et al, 2004).  

   Porém, juntamente com os anos da relação conjugal, vem também o 

aumento da idade cronológica de seus integrantes - e o envelhecimento, por si só, 

de modo geral, pode vir a acarretar mudanças muitas vezes drásticas no curso da 

vida dos casais, de modo geral. Para os gays idosos, os problemas talvez fiquem 

mais complexos.  

Alves-Silva, Scorsolini-Comim e Santos (2016) pontuaram que os estudos 

sobre a conjugalidade longeva heterossexual, principalmente a brasileira, são 

incipientes; quando citaram a área internacional, destacaram que os objetivos não 

se detiveram nas dinâmicas conjugais, ou seja, em como o casal lidou com os fatos 

da vida de ambos enquanto tal, mas, sim, com questões ligadas à saúde, visto ser 

essa população idosa. 

   Dessa forma, se trabalhos com idosos héteros são raros, as estatísticas 

com a população idosa homossexual brasileira simplesmente não existem. Temos, 

contudo, dados de pesquisa do contingente americano, que fizeram referência ao 

fato de que 60% de mulheres idosas lésbicas ou bissexuais estavam em 

relacionamentos conjugais, enquanto a porcentagem de homossexuais masculinos e 

bissexuais, caía para 40%. Porém, existiam registros demonstrando que casais gays 

eram menos prósperos do que os heterossexuais, principalmente os femininos - elas 

eram duas vezes mais propensas a ter dificuldades financeiras do que o correlato 

heterossexual, devido aos benefícios que este último encontrava na sociedade. Na 

viuvez, esse impacto pode vir a ser devastador, tanto emocional, pela falta de 

legitimação da sociedade e de familiares, quanto no setor financeiro, principalmente 

se aquele que sobreviver não tiver sido o principal provedor da casa. Ademais, e 

presumindo que os homossexuais masculinos e as lésbicas da terceira idade 

tenham feito parte da população que viveu seus amores sob disfarce, a velhice pode 
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fazer com que tenham que se confrontar com a necessidade da revelação aos 

familiares; ou, se precisarem de algum tipo de asilamento, por vezes não ficam 

juntos, já que não são considerados um casal (SCHERRER; FEDOR, 2015).  

   Daí a urgente necessidade de políticas públicas e prestação de serviços 

para essa população, como a realizada em Londres, por meio do Opening Doors 

(Abrindo Portas, tradução nossa), que provê para a comunidade LGBT uma série de 

serviços por toda a cidade, além de contar com espaço em um edifício voltado para 

a terceira idade. Financiado por patronos diversos, entre eles um ator de destaque 

(Sir Derek Jacobi), já idoso, mantém intensa programação de palestras; 

entretenimento, como caminhadas e excursões; aprendizagem, como aulas de 

computador. Os que não podem se locomover, recebem visitas periódicas de 

voluntários, que lhes fazem companhia e lhe dão afeto, além de ajudá-los em 

pequenos serviços. 

   Em contrapartida a um envelhecimento solitário, os gays e lésbicas 

expressaram grande capacidade de renovação, devido à alta resiliência que tiveram 

que desenvolver, para dar conta de seus desejos em face da rejeição social. As 

próprias experiências de discriminação os tornaram capazes de agir de forma mais 

satisfatória, quando comparados aos heterossexuais (SCHERRER; FEDOR, 2015). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA INDEXADA SOBRE 

HOMOCONJUGALIDADE E HOMOPARENTALIDADE  

 

O foco deste estudo é o vínculo conjugal em seu sentido estrito. Dessa 

forma, realizamos extensa revisão bibliográfica, de caráter exploratório, ligada à 

conjugalidade homossexual feminina e masculina, a fim de conhecer o que foi 

construído sobre o tema, além de poder estabelecer a relevância desta tese na 

comunidade científica. 

O fato de dois dos quatro casais pesquisados terem filhos não foi 

desconsiderado, embora eles não fossem frutos do desejo do casal, como são as 

adoções e a utilização de tecnologia reprodutiva; ao contrário, foram heranças de 

casamentos heterossexuais anteriores. A fim de avaliar essa situação para melhor 

compreender o estado de arte do tema, empreendeu-se revisão sobre a 

homoparentalidade especificamente nesta situação - a que se estabeleceu a partir 

de filhos gerados por um dos parceiros via atividade heterossexual -, com seleção 

somente para os artigos completos. 

As bases de dados consultadas foram: SciELO (Scientific Electronic 

Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) e PsycINFO (American Psychological Association). Os critérios de exclusão 

foram: artigos não indexados, teses e dissertações, resenhas, livros e capítulos de 

livros, bem como artigos não pertinentes aos temas apontados. Foram considerados 

os casais de mesmo sexo e orientação, sem questões ligadas ao gênero ou a 

formatos com orientações mistas (um dos parceiros ser bissexual). Só foram levadas 

em conta as que tinham como sujeitos os casais de mesmo sexo e assuntos 

correlatos a estes indivíduos explicitamente, bem como ao modelo familiar de filhos 

gerados por um dos cônjuges, em relações heterossexuais anteriores ao casamento. 

Experimentos com validações de testes também foram eliminados. Elegeram-se os 

idiomas português, espanhol e inglês. Não houve determinação quanto ao período 

de tempo; consideramos que as preocupações dos pesquisadores, ao longo das 

décadas, tipificam fatos relevantes a serem considerados.  
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2.1 Homoconjugalidade 

 

Os descritores utilizados foram casal homossexual, casal gay, casal 

lésbicas, casal mesmo sexo, em suas respectivas traduções. 

Foram identificados 1.962 artigos, com exclusão para as repetições e 

para os que não se referiram ao tema específico pesquisado, como os ligados à 

homoparentalidade ou à AIDS, entre outros, resultando em 168 artigos, 

correspondendo a 8,56% do total classificado. 

A partir da categorização dos estudos em suas áreas (ciências sociais, 

cognitivas, comunicação, existencial, medicina, psicanálise, psicodinâmica, 

psicologia feminista, serviço social, sistêmica, terapia ocupacional), procedeu-se à 

análise das pesquisas psicanalíticas, eixo teórico desta tese.  

Foram encontrados doze trabalhos; deste total, onze foram recuperados 

em sua integralidade e assim analisados. A média de produção foi de um artigo por 

ano, com vários anos sem haver publicação alguma, atingindo 7% do total 

selecionado. A fim de obter uma exposição didática, foram agrupados em quatro 

temas gerais: artigos que enfocaram intervenções psicoterapêuticas, os que 

trataram especificamente da homofobia internalizada, os que realizaram estudos 

comparativos com o casamento heterossexual e, finalmente, os que discorreram 

sobre aspectos concernentes às vivências conjugais. 

Os quatro primeiros trabalhos analisados, do início da década de 1990, 

têm um tema em comum: o das psicoterapias e sua aplicabilidade aos casais gays. 

No primeiro deles, Richard C. Friedman (1991), apoiado em pesquisas empíricas, 

discutiu os diferentes sentidos que a socialização heterossexual, feita de modo 

universal, acarretava aos casais homossexuais femininos e masculinos, privando-os 

de modelos identificatórios para que neles pudessem se mirar. O contrário ocorre 

com o imaginário heterossexual, fornecido a princípio pela própria família e 

agregados próximos, a se estender na cultura como um todo, em suas facetas 

artísticas, históricas etc. Julgamos procedente considerar que a pertinência do 

assunto se revelou para além das mais de duas décadas decorridas depois que o 

artigo foi escrito; hoje, já existe literatura para este público, bem como são muitos os 

personagens que apresentam orientação sexual diversa em obras ficcionais, mas o 

imaginário popular ainda é pouco habitado pela diversidade sexual. 
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O autor postulou a necessidade de se fornecer uma psicoterapia 

afirmativa quanto a essa orientação; assim, embora seja usado o instrumental 

clássico concernente à psicoterapia, esta é exercida sob uma perspectiva não 

tradicional, considerando a homofobia enquanto oposição à homossexualidade. 

 O segundo artigo, também do ano de 1991, foi o da psiquiatra, 

psicanalista e lésbica assumida Martha J. Kirkpatrick, profissional que atua há 

cinquenta anos em Los Angeles, EUA, trabalhando com temas como sexualidade 

feminina, psicoterapia e parentalidade lésbica. Nesta publicação, ela discorreu sobre 

o fato de que, em sua opinião, existiam dois diferenciais que acometiam o par 

lesbiano: a socialização feminina compartilhada, apoiada na díade mãe-filha, de 

ambas enquanto mulheres, associada à falta de rede de apoio ao casamento entre 

mulheres, configuração esta que propiciava experiências diversas para o casal. A 

autora também explicou que casais de lésbicas poderiam vir a privilegiar a intimidade 

emocional em prol da satisfação sexual, que, neste tipo de configuração conjugal, 

detinha muita importância, visto que, quando comparadas a casais de homens e 

casais heterossexuais, elas apresentavam contatos genitais menos frequentes.  

O terceiro texto a tratar do tema das psicoterapias especifica uma delas, a 

das relações objetais para casais de lésbicas (SUSSAL, 1993), considerada pela 

autora uma abordagem indicada para lidar com os conflitos conjugais gerados por 

forças intrapsíquicas, interpessoais e as do meio ambiente. Com apoio nos teóricos 

e clínicos que integraram o braço inglês da psicanálise, como Melanie Klein, Ronald 

Fairbairn, Harry Guntrip, Donald W. Winnicott e Wilfred Bion, são discutidos dois 

estudos de caso, em que foi colocada a necessidade de um ambiente acolhedor e 

seguro para que os casais pudessem se expor, já que, reféns de uma sociedade que 

os julgava e condenava, são obrigados a viver em silêncio. Este fato foi considerado 

um potente criador de conflitos individuais com relação ao autoconceito e à 

autoestima, visto que não havia validação social e ritualística das celebrações dos 

ciclos de vida, como acontecia comumente com os heterossexuais.  

O texto enfatizou a necessidade de o psicoterapeuta estar atento aos 

seus posicionamentos, não somente quanto às lésbicas, mas também quanto às 

mulheres, entendendo-as em seu contexto. Se a maioria dos casais, em seu início 

de relacionamento, vê-se às voltas com um enamoramento que, muito 

provavelmente, tende a dissolver as fronteiras do eu e desmanchar-se no outro, para 

o casal de lésbicas este aspecto assume outra face – devido à opressão social e ao 



56 
 

decorrente isolamento que sua orientação sexual acarreta, o casal pode permanecer 

fusionado como recurso de defesa frente ao meio. 

Os amigos e os parentes simpatizantes do casal originavam o que foi 

chamado de famílias de escolha, em contraposição às de sangue. Um detalhe se fez 

característico de muitas relações entre mulheres, a presença dos ex-amores que 

partilhavam da vida do casal sob a forma de amizade. 

O estudo também apontou a problemática surgida quando da dificuldade 

de se aceitar e à sua homossexualidade; isso acontecia quando os valores 

homofóbicos eram introjetados pelo casal ou por uma de suas integrantes, gerando 

sentimentos de raiva e ódio. Daí a necessidade de um ambiente que proporcionasse 

a segurança necessária para que essas partes não elaboradas pudessem se 

integrar, na medida em que eram conscientizados os processos e as dinâmicas que 

atuavam subjetivamente no casal. 

Finalmente, foi levantada a questão da sexualidade do casal lésbico, 

cujos dados de pesquisa, quando comparados aos dos casais de gays masculinos e 

casais heterossexuais, apontaram para uma diminuição, ao longo do tempo, do 

contato genital entre as parceiras. A autora esclareceu que este fato só pode ser 

considerado uma demanda se vier a ser considerado um incômodo para o casal. 

O quarto artigo sobre psicoterapias (MOGUILLANSKY; SEIGUER; 

VORCHHEIMER, 2001) expôs exemplarmente a homofobia subjacente à 

psicanálise, mesmo em sua vertente vincular, pois apresentou a supervisão de um 

caso clínico em uma instituição, com o objetivo de refletir sobre a interferência 

institucional e os valores nela embutidos, na contratransferência do analista, além do 

tradicional efeito das vivências infantis. Para tanto, foi escolhido um estudo de caso 

motivador para essas articulações clínicas, já que apresentou um modelo de casal 

da contemporaneidade, o homossexual. 

A partir da demanda de dois homens que haviam solicitado ser atendidos 

como casal, ressaltando que queriam um analista sem preconceitos, alguns conflitos 

contratransferenciais dos integrantes do grupo de supervisão começaram a surgir - 

aceitar este vínculo conjugal seria legitimá-lo? Duas pessoas do mesmo sexo são 

um casal? Será que esse atendimento não levaria a equipe a angariar uma 

reputação ruim? Se o atendimento individual a homossexuais já representava um 

consenso entre a classe, o mesmo não se poderia dizer de analisar um casal sob o 

enfoque vincular, assim consideravam. 
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Os autores, ao escrever sobre a fase fusional do enamoramento, 

esclareceram que, em relações heterossexuais e não narcísicas, momentos de 

fusionalidade são alternados com os de alteridade, as relações devem conter a 

possibilidade de suportar o estranho do outro, sua excentricidade, algo que também 

deve ocorrer nos relacionamentos homossexuais, não havendo distinção nesse ponto. 

Aceito o caso, sem haver considerações quanto às práticas sexuais e as 

identidades de gênero que assumiam, a analista em questão iniciou o tratamento do 

casal com um olhar vincular que possibilitasse discriminar o quanto havia de 

heterogeneidade e de homogeneidade no vínculo, ou seja, o que os enlaçava e o 

que os separava. 

Porém, depois de certo tempo, a profissional deparou com a sensação de 

estar imobilizada por não poder ter preconceitos – tudo o que pensava ou 

interpretava era por ela mesma temido, já que corria o risco de soar como uma 

posição conservadora. O artigo, então, estabeleceu paralelo entre a psicanálise 

clássica, ancorada nas vivências do passado e que não levava em consideração 

causalidades históricas ou sociais, com a proposta de dois autores argentinos, 

Isidoro Berenstein e Janine Puget, por meio da psicanálise vincular, que propuseram 

uma modificação na segunda tópica freudiana, em que o psiquismo se encontrava 

aberto não somente aos impulsos inconscientes, como também às representações 

sociais, aqui consideradas como instituintes também da subjetividade.  

O texto teve seu desfecho com a afirmação da necessidade de se 

entender a contratransferência não somente decorrentes das vivências infantis, mas 

também das determinações institucionais formatadoras da subjetividade. 

A homofobia internalizada foi tema recorrente em dois estudos, o primeiro 

de 1995 e o segundo, de 2011, em intervalo de dezessete anos, o que pode vir a 

expressar a permanência desta problemática na sociedade, e o quanto as 

resistências à conjugalidade gay ainda são atuantes. 

Jennifer Downey e Richard Friedman (1995) iniciaram seu artigo 

esclarecendo que a expressão homofobia internalizada, criada nos anos 1980, não 

apresentava similaridade com a fobia assim considerada, que tinha como mecanismos 

a repressão primária, a projeção e o deslocamento, fazendo com que houvesse 

evitação ao objeto fóbico. Já a homofobia internalizada, propriamente, foi considerada 

pelos autores como um complexo de sintomas originados a partir da introjeção de 
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relações de objeto que vêm a simbolizar discursos contrários à homossexualidade, 

gerando culpa e vergonha na própria pessoa desejar pessoas de mesmo sexo.  

Dessa forma, pacientes poderiam vir a procurar tratamento psicanalítico 

manifestando diversos sintomas, como conflitos relacionais e dificuldades no 

exercício profissional, ou ainda sentimentos depressivos ou expressiva ansiedade, 

quando, inconscientemente, o que os movia eram os confrontos com um superego 

que não aceitava suas inclinações amorosas. Conscientemente, ele não se percebia 

envergonhado ou culpado quanto à sua orientação; por vezes, podia saber de si e 

de opiniões negativas que tinha sobre o assunto, desconhecendo, porém, a 

profundidade e a origem de tal sentimento. 

O artigo apontou que as origens e consequências da homofobia 

internalizada eram comuns aos dois sexos; contudo, as relações entre mulheres 

trouxeram algumas especificidades - entre elas, o fato de o gênero feminino valorizar 

a intimidade emocional quando comparada ao desejo sexual. Outra característica 

mencionada foi a apreciação, por este grupo, do amor romântico e sua consequente 

fidelidade, sendo que o exercício da sexualidade, por si só, não apresentava para 

ele grande atrativo; ao contrário, homens tendiam a considerar o comportamento de 

sexo por sexo, ao invés de romantismo. Mulheres eram predispostas a apreciar as 

relações interpessoais e fases de amplitude da excitação sexual; homens, não. 

O texto especificou que os conflitos conjugais eram comuns a mulheres e 

homens, fossem eles homossexuais ou heterossexuais, sendo, geralmente, 

produzidos pelas diferenças dos graus variados de funcionamento psicológico, aqui 

colocado como adaptação psicológica, inteligência, grau de energia, estratégias 

sociais, criatividade e capacidade de crescimento pessoal. Daí os autores 

ressaltarem a necessidade de avaliação psicodinâmica com cada um dos parceiros. 

Em um estudo de caso que envolvia a conjugalidade lésbica, foi deixado 

claro que a homofobia internalizada, enquanto resultado de introjeções negativas 

vivenciadas na infância, podia estar presente em pessoas que não apresentavam 

sintomatologia psíquica, não sendo fruto de nenhum tipo de trauma, abuso ou 

negligência. Porém, também possivelmente podia mascarar aspectos 

psicopatológicos relacionados não ao amor homossexual em si, mas a fases 

anteriores, ligadas ao próprio desenvolvimento emocional do indivíduo.  

O segundo artigo a tratar da homofobia internalizada teve sua origem na 

Clínica Tavistock, em Londres, onde Leeza Hertzmann (2011), por meio de dois 
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estudos de caso, tece várias considerações sobre o tema, também tendo criticado o 

uso do termo homofobia, por não expressar a realidade vivenciada pelos sujeitos. 

Em um de seus apontamentos, houve o reconhecimento da absoluta exclusão, nos 

últimos sessenta anos, da conjugalidade homossexual masculina e feminina das 

teorias desenvolvidas pela escola britânica de psicanálise.  

A autora esclareceu o quanto é difícil a manutenção de uma relação 

amorosa, de forma geral, pois esta pressupõe a permuta, na forma de projeções e 

introjeções, de aspectos conscientes e inconscientes presentes nas fantasias, 

defesas e nas vivências infantis, e que ocasionavam padrões de comportamentos. 

Denominado de sistema projetivo do casal, tem-se um mecanismo que, quando as 

projeções são aceitas e acolhidas, isso fornece ao outro o sentimento de apego, torna 

suportáveis os seus conflitos e fortalece o vínculo; quando tal não acontece, ou seja, 

quando o sistema atua de forma destrutiva, talvez venha a gerar a necessidade de 

controlar o que, agora no outro, pode ser mais facilmente visualizado do que em si mesmo. 

Para entender a homofobia internalizada apresentada por casais 

homossexuais masculinos e femininos, e o quanto ela era prejudicial para a 

manutenção da conjugalidade, a autora considerou que este processo podia 

funcionar como se um dos componentes do par, ou ambos, espelhassem a rejeição 

social, fazendo-a refletir sobre o relacionamento, comprometendo o sistema projetivo 

em suas funções de suporte ao casal. Dessa forma, o par se via impossibilitado de 

atingir o estado mental do que ela chamou de criatividade conjugal, sendo ocupado 

somente pela oposição ao desejo e sua repulsão, ocasionando a paralisia do casal. 

Mas a homofobia internalizada, segundo o texto, também podia 

representar uma defesa, pois, ao introjetar os valores sociais negativos atribuídos a 

esta orientação, que eram insuportáveis de tolerar, o indivíduo passaria a não se 

sentir mais atingido pelo meio exterior, obtendo um relativo estado de estabilidade.  

Quando em análise, a triangulação fornecida pelo terapeuta poderia vir a 

reacender medos e ansiedades, e também aspectos construtivos como os prazeres, 

abrindo a possibilidade de aspectos inconscientes do casal pudessem ser conhecidos.  

Os três artigos seguintes foram elencados sob a categoria de estudos 

comparativos, também com grande diferença temporal entre o primeiro e o último, de 

dezessete anos. 

 A brasileira Terezinha Féres-Carneiro, reconhecida especialista no 

assunto conjugalidade, em texto de 1997, escreveu sobre uma investigação 



60 
 

empírica levada a efeito para confirmar algumas observações conduzidas por seu 

atendimento a casais heterossexuais e, nos últimos anos, também de gays, com o 

intuito de obter conhecimento sobre essas conjugalidades e melhor entendê-las. 

A autora esclareceu que, em pesquisas anteriores, havia sido encontrado, 

entre outras informações, que a sexualidade assumia uma dimensão valorativa em 

casais heterossexuais recasados e em casais de gays, enquanto, nas relações entre 

mulheres, a maior ênfase se dava à amizade e ao companheirismo. A fim de 

comparar as diferenças entre a escolha amorosa e a interação conjugal em 

mulheres e homens, foi traçado um desenho de pesquisa: 240 heterossexuais (dos 

quais, 53 solteiros, 64 casados, 63 separados e 60 recasados) e 116 homossexuais 

(49 solteiros, 36 casados, 19 separados e 12 recasados), nas faixas etárias de 26 a 

55 anos. Com a finalidade de obter dados sobre a escolha amorosa, fez-se uso de 

escalas contendo vinte e cinco atributos (sadio/a, culto/a, companheiro/a, mesma 

crença religiosa, capacidade para ter filhos, compatibilidade de ideais, respeitador/a 

da privacidade, liberado/a sexualmente, ambicioso/a, não ciumento/a, sociável, 

capacidade econômica, jovem, fisicamente atraente, apaixonado/a, responsável, 

senso de humor, capacidade erótica, íntegro/a, competência profissional, 

compreensivo/a, carinhoso/a, fiel, equilibrado/a e valores semelhantes). Solicitou-se 

ao sujeito que indicasse qual era a importância dada à característica sugerida por 

meio de pontuação de um a cinco.  

Já para a análise da interação conjugal foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas, contendo os seguintes aspectos: escolha amorosa, fidelidade, ciúme, 

relacionamento sexual, AIDS, separação, virgindade, privacidade, solidão e o papel 

da terapia de casal. Para os gays, dois acréscimos: reação da família e a questão dos filhos. 

Seus resultados apontaram para algumas diferenças entre homens e 

mulheres de ambos os grupos, bem como alguma semelhança no processo de 

escolha amorosa dos sujeitos heterossexuais e homossexuais, prevalecendo uma 

questão de gênero. Isso foi observado, por exemplo, com relação à não valorização 

da competência profissional por parte dos homens heterossexuais, enquanto para as 

mulheres heterossexuais, este atributo, aliado à capacidade econômica, ficou em 

destaque. De igual forma, homens heterossexuais valorizaram jovem e fisicamente 

atraente, ao passo que os gays masculinos ressaltaram a atração física como algo 

fundamental; as mulheres lésbicas, no entanto, computaram ao amor e à amizade 

valores maiores. Outro de seus resultados, dentre os muitos obtidos e aqui 
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recuperados somente a guisa de exemplo, foi o da valorização das mesmas 

qualidades em seus parceiros que homens e mulheres heterossexuais partilhavam, 

como a fidelidade, a integridade, o carinho e a paixão. Essas mesmas qualidades 

foram ressaltadas pelas mulheres lésbicas. 

O segundo artigo a tratar de temas comparativos foi realizado por Érico D. 

Vieira e Márcia Stengel (2010), em que buscavam entender como os casais atuais 

lidavam com as necessidades individuais e as conjugais, no contexto de uma 

sociedade pós-moderna. Ademais, procuraram compreensão sobre a maneira como 

esta mesma pós-modernidade, com denominação de desmapeamento, influenciava 

as vivências da intimidade. 

Os autores consideraram a teoria acerca da ideologia do individualismo, 

que, a partir do século XVIII, brotou do Romantismo, em contraposição às 

exigências coletivas, com a eleição de um sujeito preocupado com o seu bem-estar 

individual. Na Pós-modernidade, assim, e de acordo com Zygmunt Bauman (2004) e 

sua terminologia de amor líquido, esperava-se usufruir dos momentos gratificantes 

da relação, evitando-se os que ocasionavam conflitos. 

Foram convocados dois casais heterossexuais e um de homossexuais 

masculinos, sendo seus dados obtidos por meio de entrevista semidirigida com base 

na história oral temática, com abordagem dos temas do ideal de relação amorosa 

para os sujeitos e as expectativas despertadas pelo relacionamento, a escolha do 

parceiro, o cotidiano doméstico, os motivos de acertos e de conflitos na vida a dois, 

rituais de manutenção da conjugalidade, rede de amigos e tipos de lazer. 

Os resultados sinalizaram que, na atualidade, os sujeitos conviviam ao 

mesmo tempo tanto com o ideal romântico quanto com o amor líquido, pois os três 

casais se referiram ao vínculo amoroso como especial em relação aos demais, mas, 

ao mesmo tempo, tendo um perfil de ameaça as suas individualidades. Dessa forma, 

junto do desejo de um relacionamento estável, que possuísse qualidade e 

promovesse a satisfação de seus integrantes, também os parceiros, individualmente, 

viam-se seduzidos por tudo o que a liberdade podia lhes oferecer em termos de novidades. 

Essa dubiedade de desejos, de acordo com os dados obtidos, levaram os 

três casais a um tipo de configuração em que um do par, quase sempre, tinha o 

papel de ceder aos desejos e às necessidades do outro. Assim, um atuava pela 

generosidade, outro, pelo egoísmo, o que foi entendido como a solução encontrada 

perante o difícil conflito imposto pela vivência da conjugalidade em meio a uma 
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sociedade individualista, a vivências amorosas românticas e líquidas, 

simultaneamente. Talvez caiba a esses indivíduos, justamente, realizar a síntese 

entre esses dois ideais, criativamente, resumiu o texto. 

Ana Nascimento Amorim e Márcia Stengel (2014) escreveram o terceiro 

artigo a tratar do tema estudos comparativos, com o foco de eleger temas 

específicos a serem tratados, no caso, a vivência da conjugalidade, por meio de dois 

casais, um homossexual feminino e outro heterossexual, com o uso da metodologia 

da história de vida tópica, via entrevista semidirigida. O intuito da pesquisa foi 

entender como os dois formatos receberam influências dos modelos românticos e 

pós-modernos de relacionamentos, visto que, na contemporaneidade, as duas 

configurações se entrelaçavam, e repetiram a linha tradicional ou reinventaram 

formas na vivência conjugal - neste último caso, denominada pelas autoras de 

customização. Esse termo foi utilizado no sentido de algo que se origina em uma 

pré-formatação, mas que rompe com o previsto e cria algo único e pessoalizado, 

normalmente utilizado no mundo da moda.  

O artigo apresentou teorizações sobre o amor romântico, fazendo uso de 

pensadores como Anthony Giddens, Zygmunt Bauman e o brasileiro Jurandir Freire 

Costa, entre outros, trazendo a historicidade deste sentimento que, em seu 

nascimento, continha aspectos de rebeldia e eleição da singularidade, com a 

abertura para que, juntos, os amantes pudessem construir uma história própria, 

criativa e aberta à sexualidade. Características que foram perdidas quando a ele foi 

associado o casamento e a necessidade de fortalecimento de um tipo de formato 

familiar, de controle social, de considerar o matrimônio como um porto seguro às 

intempéries do meio hostil. Porém, ante a contemporaneidade e a pós-modernidade, 

houve uma mixagem nos dois moldes, fazendo com que o amor, hoje, prescinda do 

ambiente familiar, tendo valor de realização por si só; é nele que o indivíduo irá 

concentrar grande parte de sua busca, no anseio de uma resposta que possa 

abranger suas emoções, sua vida material, sexual e afetiva. 

Os casais partilhavam a valorização da parceria no que tangia ao sentido 

assumido em suas vidas, bem como a preservação de pertencimento; contudo, as 

diferenças encontradas diziam respeito ao próprio formato da relação. O par 

heterossexual expressou facetas do casamento romântico domesticado, com maior 

homogeneidade entre os parceiros no que dizia respeito a expectativas, ideais 

amorosos e valores conjugais mais tradicionais, como os de eternidade da relação. 
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O formato da relação lésbica foi associado ao amor confluente, pois o presente 

assume sua significância e o prazer de estar junto tem que se haver com o fato de 

poder ser circunstanciado, pois a mudança é possível devido à heterogeneidade de 

suas integrantes. 

A resposta que as autoras colocaram ante a pergunta sobre o que seria 

considerado, nos dias de hoje, uma relação que deu certo, foi que não havia 

formatos genéricos, mas, sim, o fato de ser gratificante e produtiva para o casal, sem 

generalizações e com customizações. 

Em tema derivativo, Dianne Elise, em 1998, defendeu a hipótese de que 

as dinâmicas conjugais podiam adquirir padrões diferenciados em heterossexuais, 

lésbicas e homossexuais masculinos devido às diferenças de gênero, mais do que 

às variações de orientação sexual. Baseada nas teorizações das relações de objeto, 

a autora esclareceu que as diferenças pré-edípicas de gênero presentes no 

desenvolvimento do ego, durante o período de separação-individuação vivenciados 

por mãe e bebê, eram as que iriam determinar os modelos relacionais futuros. Para 

ilustrar, foram utilizados exemplos de que mulheres tinham tendência ao 

fusionamento e à dissolução de fronteiras, enquanto em homens o movimento 

acontecia ao contrário, eles tendiam a se defender dessas imprecisões. 

Nos relacionamentos, então, embora tenha distinguido as variações 

pessoais, a autora escreveu que muitos conflitos eram esperados na relação 

heterossexual por conta das diferenças de gênero, já que mulheres e homens 

tendiam a experenciar suas vivências de forma não similares, nem quanto à 

negociação nem quanto à resolução frente ao processo de separação-individuação. 

Porém, nos relacionamentos lésbicos, a falta de limites entre as partes poderia 

ocasionar sentimentos de aprisionamento e de perda da individualidade. 

A conclusão, assim, é que esses processos aconteciam devido não a 

patologias, mas, sim, às vivências de gênero pré-edípicas existentes entre mãe e 

bebê, porque, a depender se fosse feminino ou masculino, o desenvolvimento se 

daria sob formatos diferentes. 

Sandra Evans (2004) abordou em seu estudo os impactos da saúde e da 

doença em casais da terceira idade, destacando que, embora nos últimos anos se 

tenha olhado para o problema do adoecimento em casais adultos, os idosos não têm 

sido considerados. Apesar de não ser um artigo voltado exclusivamente à vivência 

gay, trouxe também informações sobre essa população. 
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Dessa forma, pudemos acompanhar sua preocupação com o fato de 

haver uma naturalização da ideia de que o parceiro com mais saúde 

automaticamente deverá ser o cuidador daquele que apresenta maior fragilidade, 

sendo que, muitas vezes, a internação do idoso pode fornecer maior qualidade à 

relação. Há comprovações de que conviver com alguém com depressão crônica 

acarreta no cuidador sintomas de estresse e também de depressão. 

A autora fez uso de casos clínicos para demonstrar algumas abordagens 

psicanalíticas para esses casais, destacando como a mais adequada a teoria do 

apego de Bowlby (2002), por também abranger conhecimentos de etologia e 

observação infantil, o que julgou procedente.  

Ao comentar sobre homossexuais na terceira idade, tem-se que idosos 

gays não se identificavam como tais, pois viveram na época em que esta orientação 

era proibida; muitos deles ocultaram sua homossexualidade em casamentos 

heterossexuais. Por vezes, eles não se sentiam representados por movimentos em prol de 

seus direitos, demonstrando, inclusive, ter opiniões homofóbicas tais como a sociedade.  

De igual modo, levantou itens concernentes ao tema, tal como 

sexualidade, violência doméstica e a morte do parceiro - nesta última situação, o fato 

de haver um senso de perda de si mesmo pode vir a ser um deflagrador de 

dificuldades psíquicas até então encobertas. É de conhecimento científico que 

muitas das primeiras ocorrências psiquiátricas em idosos aconteceram devido ao 

luto pelo parceiro. 

Essa mesma morte, quando acontece em casais gays, traz acréscimos de 

dificuldade, pois, enquanto para aquele que sobrevive ao parceiro heterossexual, há 

um papel social definido, a viuvez, o mesmo não acontece com o remanescente 

homossexual, feminino ou masculino. Além disso, a perda pode ser de maior 

amplitude, porque a família herdeira, se o casal não estiver legitimado, talvez queira 

se apropriar dos bens da díade, destituindo o parceiro sobrevivente do que lhe 

pertencia. Mesmo em se tratando dos rituais funerários, muitas vezes o parceiro não 

é consultado sobre as decisões a serem tomadas. 
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2.2 Homoparentalidade 

 

A revisão sobre a homoparentalidade foi limitada aos periódicos já 

descritos, com a utilização dos descritores mães lésbicas, pais gays e 

homoparentalidade, em suas respectivas traduções para o espanhol e o inglês. 

Foram identificados 202 artigos, com exclusão para as repetições e para 

os que não se referiram ao tema específico, resultando em 24 artigos, 

correspondendo a 11,88% do total classificado.  

A partir da categorização dos estudos em suas áreas (ciências sociais, 

cognitivas, filosofia, psicanálise e sistêmica), procedeu-se à análise dos textos 

psicanalíticas, eixo teórico desta tese.  

Foram encontrados cinco trabalhos sobre psicanálise, mas quatro deles, 

teóricos, foram excluídos por se referirem a reflexões sobre a homoparentalidade 

exercida pelo casal, a partir das novas técnicas de reprodução assistida e outras 

modalidades que eximem de contato sexual os progenitores, situação que não se 

referia aos casais pesquisados nesta tese. 

Assim, obteve-se somente o artigo empírico de Brunella Carla Rodriguez 

e Maria Lúcia de S. C. Paiva (2009), com a participação de dois casais, ambos com 

filhos derivados de relações heterossexuais anteriores, o primeiro, feminino, com 

uma filha de cada parceira; o segundo, masculino, com uma filha de um dos 

integrantes do par. Os instrumentos para coleta de dados foram uma entrevista 

semidirigida realizada com o casal e a aplicação de teste projetivo, individualmente, 

associando desenhos de família com histórias narradas pelos sujeitos.  

Os resultados apontaram algumas similitudes vivenciadas pelos dois 

pares, como a percepção, concedida pela expressão da intimidade, de que ali 

existiam famílias que se preocupavam com os valores a serem transmitidos aos 

filhos, traduzidos como a possibilidade de serem independentes em suas escolhas, 

bem como apreço e respeito pela integração familiar, estendida às de origem 

também. A alternância entre os papéis culturalmente colocados como masculinos e 

femininos, propiciando a equidade entre os integrantes do casal, foi outro ponto 

destacado, pois caracterizou o formato sob um modelo democrático e não hierárquico. 

Contudo, a falta de apoio familiar deixou suas marcas, pois o sentimento de 

exclusão e o sofrimento daí advindo foi algo muito presente nos discursos desses casais.  
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Os dados revelaram que o casal feminino ainda não havia conseguido 

estabelecer uma parentalidade de fato; as duas mulheres se atinham mais às suas 

próprias filhas, sem muita participação na educação da filha da companheira. Uma 

variável importante foi que uma das irmãs tinha uma relação amistosa com o pai, 

enquanto, com a outra, tinha havido rompimento. Com isso, foi levantada a hipótese 

de que as mulheres ainda não haviam elaborado certas dificuldades relativas ao fato 

de serem lésbicas e, por isso, mantinham o modelo heterossexual como ideal, o que 

criava empecilhos para o exercício parental em conjunto. Um detalhe também 

importante: elas projetavam para suas filhas casamentos heterossexuais. 

Com o casal de homens isso não ocorreu, o que levantou a hipótese de 

terem seus integrantes se harmonizado com referência à orientação homossexual 

assumida, o que permitia que as relações fluíssem entre os três elementos da família. 

As conclusões a que chegaram as autoras apontam que o exercício da 

parentalidade se tornou complexo devido ao preconceito experenciado pelo casal 

com suas próprias famílias de origem, o que os tornava quase estrangeiros no seio 

familiar, derivando em conflitos sobre a representação que eles tinham de relação 

conjugal, ante a orientação sexual que vivenciavam. Essa situação, na prática, foi 

traduzida como falta de rede de apoio para o exercício da parentalidade dos casais. 
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3. O ENCONTRO AMOROSO NA PSICANÁLISE VINCULAR 

 
 

3.1 A metapsicologia freudiana ampliada pelo olhar intersubjetivo 

 

   O eixo teórico pelo qual foram considerados os dados obtidos nesta 

pesquisa estabeleceu-se sobre a psicanálise vincular. Se o casamento se 

transformou ao longo dos anos, de uma estrutura eminentemente social, sem 

entrada para o desejo pessoal, para um arranjo próprio, em que a individualidade é 

imperativa, o oposto aconteceu com a psicanálise: em seu singular, permitiu-se a 

entrada do intersubjetivo. Assim, de teoria que privilegiava as instâncias 

intrapsíquicas, se passou a também considerar as interferências vindas das relações 

entre as pessoas, do grupo do qual o sujeito participava ou ao qual pertencia, em 

sua constituição singular. 

   Com isso, pretendeu-se a ampliação da metapsicologia freudiana em 

mais uma tópica - se o sujeito da pulsão pertenceu à Primeira Tópica (FREUD, 

1900/1987), o sujeito da herança à Segunda Tópica (FREUD, 1923/1996), a Terceira 

Tópica concedeu ao vínculo um espaço da realidade psíquica, entendendo-o como 

um dos pilares da formação do sujeito do inconsciente (KAËS, 2014, p. 17). 

   Dessa forma, alargou-se a perspectiva para se olhar o humano, 

instaurando-se a possibilidade de enxergá-lo sob a ótica da intersubjetividade do 

aparelho psíquico. Além das introjeções intrapsíquicas a partir dos primeiros 

intercâmbios quando do nascimento, frutos dos saberes psicanalíticos das relações 

de objeto, o contato com o meio predisporia a criança à absorção das bases 

culturais inconscientes, bem como do legado familiar em que ela se originou 

(CORREA, 2000; BERENSTEIN, 2011).  

   Essa mudança de perspectiva com a ampliação do olhar inclusivo ao 

outro, ou seja, à intersubjetividade, foi decorrente das demandas que aconteceram a 

partir da eclosão das Guerras Mundiais, notadamente a Segunda, e do esforço dos 

psicoterapeutas e psicanalistas para tentar dar conta dos comportamentos que 

surgiram com a complexidade da sociedade ocidental: preocupações com as 

crianças e os adolescentes, abandonos e adoções, até então pouco considerados, conflitos 

e separações entre casais, em meio a outras tantas questões, como as que cercavam o 

grupo, suas modalidades, motivações e funcionamentos (GOMES; LEVY, 2009).  
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   Na psicanálise, muitos autores se dedicaram ao atendimento de casais e 

de famílias, não somente na Europa como na América do Sul, com construções que 

pavimentaram o arcabouço do modelo vincular. A partir dos trabalhos de Donald 

Woods Winnicott e Wilfred Bion, na Inglaterra; de Didier Anzieu, na França; e de 

Enrique Pichon-Rivière, na Argentina, para citar seus antecessores, com pontes 

entre a psicologia social e a psicanálise, erigiu-se teoria complexa e com diversas 

vertentes, principalmente as que se deram na França e na Argentina. 

   Assim, ainda nos anos 1970, o psicanalista francês René Kaës iniciou sua 

teorização sobre os grupos e seu funcionamento, apoiado em Freud. A partir de 

suas observações, viu-se despertado pelo forte papel que as relações intersubjetivas 

desempenhavam na constituição da subjetividade humana, além do funcionamento 

intrapsíquico. Dessa forma, pelas interações intra e interpsíquicas, a pessoa se 

constituía e ao seu inconsciente, sempre sendo singular ao grupo, dele distinto, 

embora nele absorvido (KAËS, 1997). 

   O universo de Kaës é povoado, o grupo antecede o indivíduo, é 

preexistente a ele e o modela a partir de suas injunções. Este sujeito é intensamente 

preenchido intrapsiquicamente pelos grupos que introjeta, e intersubjetivamente 

pelos que partilham a sua existência – e este encontro entre mundos internos de 

cada sujeito se dá por meio dos vínculos que são tecidos entre as pessoas. Vínculos 

esses que também foram percebidos pelos psicanalistas argentinos. Estes notaram 

que as demandas clínicas começaram a ultrapassar os dispositivos de atendimento 

individual, como quando, por exemplo, um paciente trazia um conflito acontecido 

com alguém de sua família - quem era o outro por ele falado, somente a sua 

representação interna? O olhar dos psicanalistas, assim, deslocou-se também para 

se ocupar do que acontecia entre as pessoas, algo que lhes ocorria a partir do 

momento do encontro entre duas ou mais; em vez da perspectiva individual, 

ganhava importância o elo entre elas, a fim de iluminar o que estava escondido e 

causava sofrimento. 

   A partir daí, e com a contribuição efetiva dos argentinos Puget e 

Berenstein (PUGET; BERENSTEIN, 1993; PUGET, 2000), não se entendeu mais 

vínculo entre sujeitos e objetos, e, sim, entre dois ou mais indivíduos que 

estabeleciam entre si um elo estável; que criavam uma relação intersubjetiva; 

intersubjetividade, ou tecido grupal do psiquismo, ou seja, o espaço psíquico 

dinâmico que se originava a partir do encontro entre as pessoas. Daí a distinção 
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entre vínculo e relação, dado que vínculo definiu uma estrutura, um tipo de 

funcionamento com influências recíprocas e determinações psíquicas que se 

edificavam no encontro de duas pessoas, e que consistiam em três elementos 

associados: além de o um e o outro, de dois polos ou dois eus, havia um conector 

ou intermediário, eis a composição vincular (BERENSTEIN, 2011).  

   Com isso, abriu-se a possibilidade de pensar a subjetivação de forma 

diversa, não somente atada ao passado, mas com possibilidades de abertura para o 

futuro, pois o vínculo estabelecia outras possibilidades para tal, na medida em que 

poderia vir a instaurar novidades, justamente por ser um sistema aberto, como bem 

explicou Berenstein:  

 

(...) o vínculo entre dois é um ponto de partida do processo de subjetivação 
próprio da pertença a esse vínculo, que, por sua vez, liga o passado, que 
parece estar topicamente em um dentro (a memória), com o atual (os 
acontecidos) que está em um fora. Podemos dizê-lo em termos de dupla 
inclusão: de um dentro que contém esse fora e um fora que contém um 
dentro, ou um passado que contém um presente que, por sua vez, contém 
esse passado (BERENSTEIN, 2011, p. 91). 
 

 

  Os vínculos são instituídos, portanto, nas três instâncias sociais, os 

casais, as famílias e as instituições, a partir de um mecanismo duplo que conjuga, 

primeiramente, o desejo, que faz com que se queira estar unido a alguém. Mas esta 

vontade, a princípio unitária e singular, está sedimentada em determinada estrutura 

psíquica que, por sua vez, afina-se com outra que a ela seja pertinente. O 

mecanismo acionado é o da identificação que assume aspectos particulares, 

dependendo das características dos integrantes do grupo (KAËS, 2014). A 

intersubjetividade do encontro com o outro, assim, dá origem a identificações entre o 

par, convertendo-se também no substrato da transmissão psíquica 

(TRACHTENBERG et al, 2005). 

 

3.2  O legado geracional 

 

   A ampliação dessa perspectiva também possibilitou observar, quando em 

análise a um casal, as sombras que se projetavam no par, originadas por suas 

próprias e particulares heranças psíquicas, conteúdos internalizados que criavam 

dinâmicas singulares e, por vezes, conflitivas. Ou seja, a soma das duas 

individualidades em uma parceria amorosa implicava outra instância, que não 
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somente a consciente, e, assim sendo, trazia à cena também os elementos velados, 

ocultos, negados, reprimidos e sublimados.  

   O legado da herança que ambos haviam recebido ultrapassava a 

genética; como ela, os ingredientes das vidas dos antepassados se imiscuíam nos 

códigos inconscientes, perpassando as gerações. Se existiam ocorrências físicas 

que aconteciam nas gerações subsequentes por conta de encadeamentos 

cromossômicos, bem como a propensão para esta ou aquela potencialidade a ser 

expressada, o mesmo acontecia com o psiquismo - daí a complexidade das relações 

entre as pessoas, ainda mais quando envolviam a paixão e o amor. Berenstein 

(2011, p. 14) trouxe a definição exata, “Desde este lugar subjetivo, incorporamos 

que o outro é receptor de um objeto interno projetado, e a significação do vínculo 

depende das vicissitudes das relações objetais”. 

A fim de topografar a tríplice condição da subjetividade, a escola 

argentina configurou a existência de um aparato psíquico vincular constituído por 

três espaços, zonas tridimensionais que açambarcam as dinâmicas singulares do 

sujeito, suas relações com outro e/ou outros, além de sua inserção em um grupo 

com história e particularidades, bem como da cadeia geracional da qual faz parte, 

recebendo um legado que deve ser transformado.  

Esses espaços são dinâmicos, interpenetram-se, criam brechas e 

fronteiras, existem de formas independentes, funcionando por meio das 

representações e vindo a constituir o sentimento de pertença – “Os espaços 

instituem subjetividade, e é o sujeito que os relaciona, os liga ou os associa 

(WEISSMANN, 2008, p. 47)”.  

   Dessa forma, a dimensão intrassubjetiva (ou intrapsíquica, pela 

psicanálise clássica), é aquela em que se localiza o que mais singulariza o indivíduo, 

por conta de estar associada com as representações do eu corporal, pelo mundo 

fantasmático e pelo imaginário do sujeito. É o reino dos objetos internos, que assim 

são por terem sido criados a partir da introjeção de identificações realizadas nas 

relações pessoais, ou seja, o funcionamento psíquico se dá de modo a transformar 

tudo e todos em objetos internos (SPIVACOW, 2005). Desse modo, por serem 

objetos, sem alteridade e presença, o caráter da relação é unidirecional, não há 

reciprocidade com o outro, que não tem existência enquanto tal, como acontece com 

as fantasias; existem independentemente da presença do outro. Daí sua angústia 
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básica se dar por meio de sentimentos de fragmentação e despedaçamento 

(CORREA, 2000). 

   O intersubjetivo, por sua vez, segue o padrão do modelo familiar 

inconsciente, sendo o outro imprescindível ao encontro. É área do convívio e 

assenta-se sobre o funcionamento bidirecional, sistema aberto aos demais e, assim, 

predisposto a mudanças e à possibilidade de uma nova subjetivação a partir do 

vínculo estabelecido com o outro. 

Finalmente, o transubjetivo, que, como Lisette A. Weissmann esclareceu 

(2008), vai além da subjetividade, na medida em que é a realidade na qual se está 

imerso, criada e mantida por todos, configurada em linguagem, sociedade e cultura. 

Aqui é que são encontradas as representações do meio externo em seus aspectos 

sociais e físicos (PUGET; BERENSTEIN, 1993); é o território de valores, ideologias, 

sentimentos religiosos, entre outros. Por ser composto por introjeções vindas do 

exterior, também é o espaço para a mediação do superego e seus objetos parentais 

(CORREA, 2000).  

  Podemos dizer, então, que os dois que se encontram são, em si mesmos, 

muitos, pois trazem consigo, em gravações conscientes ou inconscientes, a soma 

das vivências que tiveram até aquele momento, bem como todas as projeções neles 

feitas por aqueles que os antecederam, assim como as introjeções dos conteúdos 

provindos do meio ambiente. Assim, existe a ocorrência de três estruturas 

inconscientes que se apresentam nas entrelinhas latentes das falas, além da 

individual - a familiar e a da época em que o encontro aconteceu (BERENSTEIN, 2011). 

   Também para Kaës (2001), enquanto sujeito da herança, tem-se um 

psiquismo estruturado a partir dessas duas informações, a que provem da própria 

dinâmica intrapsíquica e a que decorre das interações que são feitas entre o eu e o 

outro, o eu e o grupo – ele é um sujeito falante e um sujeito falado, como explicam 

Moguillansky e Nussbaum (2011).  Dialeticamente, desse jeito, sujeito e grupo se 

relacionam, agregados não por suas relações sociais, mas pelos movimentos 

inconscientes ancorados no desejo – do outro e de seu objeto (PAIVA, M. L. de S. 

C., 2009). 

   Daí ser a bidirecionalidade uma das características do vínculo, ou seja, a 

atividade psíquica, consciente ou inconsciente, acontece em meio à interferência do 

outro, contextualizado em uma malha intersubjetiva (SPIVACOW, 2005).  
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3.3 Os vínculos e seus acordos conscientes e inconscientes   

 

  As linhas geracionais, então, contemplam relações que acontecem na 

verticalidade, na forma de ascendência-descendência, mas também na 

horizontalidade, nos pares; admitem a singularidade do sujeito; todavia, o localizam 

em um encadeamento geracional. O adulto de hoje foi a criança que, ao nascer, já o 

fez imersa na rede simbólica que a precedia, com um nome escolhido e sua 

inserção na linhagem familiar, possibilitando que viesse a nascer subjetivamente 

(CORREA, 2013; OLIVEIRA, 2014). Porém, ela não é determinada, embora exista o 

grupo que a precede, da qual é beneficiária e ao qual terá que se submeter; a cada 

vivência, a oportunidade do protagonismo lhe será fornecida pelos inúmeros 

encontros que terá (KAËS, 1997). 

  Este material inconsciente e selvagem, recalcado ou não, comporá as 

alianças inconscientes que fazem possível o vínculo, e sua presença só será notada 

pelos caminhos que driblam a consciência, ou seja, lapsos, sintomas, atos e, quando 

em situação clínica, a transferência (KAËS, 2014).    

   As relações, assim, acontecem em dado momento e espaço, com 

linguagem e cultura que as formatam, de forma objetiva e, subjetivamente, elas se 

dão por meio de acordos, contratos, alianças conscientes e inconscientes. 

  São as alianças estabelecidas entre os componentes do grupo que 

constituem as normas de convívio pelas quais as pessoas se nortearão. Mais do que 

isso, elas definem a relação e a preservam, afastando tudo o que venha a ameaçá-

la. A perspectiva é de que seja mantido o ideal que uniu específicas pessoas em um 

grupo, seja ele qual for; em prol desse coletivo, sacrificam-se as individualidades. 

Dessa maneira, muitos desses acordos servem para, justamente, estruturar a vida 

psíquica, enquanto outros adquirem facetas defensivas ou mesmo destrutivas e 

doentes. Podem ser fundamentais para selar acordos, como por exemplo, o de 

comprometimento em um casal; mas podem também vir a ocultar sofrimentos 

herdados, conflitos, recusas e dificuldades. 

 

Propus chamar de alianças inconscientes os fenômenos psíquicos comuns e 
compartilhados que se confundem na conjunção de relações inconscientes 
que envolvem sujeitos de uma relação entre eles e com um grupo ao qual 
eles estão vinculados enquanto tomam parte e enquanto são partes 
constituintes. Uma de suas características gerais é a de assegurar por uma 
ação comum e atingir por esse meio um objetivo preciso que não poderia ser 
atingido por cada um dos sujeitos considerados isoladamente. Dizemos, 
portanto, que a aliança seria ao mesmo tempo um processo e um meio de 
realização de objetivos inconscientes (KAËS, 2014, p 43). 
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  Embora as definições de amor e de amar sejam variadas, tem-se como 

certo que cada um tem o seu processo próprio de se subjetivar ante o amado e o 

amor que este apresenta, e que o universo amoroso ocorre na intersubjetividade 

(KAËS, 2014, p. 161). Importante é levar em conta o inusitado que o encontro 

estabelece, na união de duas heranças psíquicas diferentes, que por sua vez irão se 

concretizar sobre contratos inconscientes, que serão a base comum do par (LEVY; 

GOMES, 2010). 

  A permuta desses conteúdos no encontro amoroso, para que se 

conjugue, também obedece a alguns códigos, que podem se dar via acordos, 

quando há permissão aos conteúdos de ser partilháveis entre os integrantes do par, 

existindo mutualidade entre os dois, ou via pactos, quando este  material pode 

pertencer à instância do incompartilhável, estruturas que permitem que o vínculo se 

estabeleça e se concretize no emaranhado tecido por duas pessoas. 

 

3.4 A transmissão psíquica 

 

  Kaës veio a desenvolver o conceito de Aparelho Psíquico Grupal (APG), 

invólucro que agrega as pessoas de um grupo, fornecendo-lhe um formato de 

inserção, imaginário ou simbólico, na comunidade da qual fazem parte. Estrutura 

dinâmica, propicia a troca dos conteúdos inconscientes de seus integrantes por meio 

de fantasias, identificações, organização de defesas, partilha de sintomas e afetos 

(KAËS, 1997). Este intercâmbio irá facultar a ocorrência da transmissão psíquica, 

bem como poderá incorrer em transformações em seus conteúdos, visando a sua elaboração.  

  Como em toda e qualquer transmissão, pressupõe-se a existência de um 

emissor, um receptor e uma mensagem a ser processada, que acontece entre 

espaços psíquicos, conteúdo este aqui traduzido por afetos, representações e 

fantasias, acoplados a seus respectivos vínculos. De igual forma, não há garantias 

quanto à preservação do formato original dessas transmissões; em outras palavras, 

a herança é propriedade de quem a recebe, dela fazendo uso próprio. O sujeito 

tanto pode conservar o legado recebido, quanto transformá-lo. 

   Nessas transmissões, há comunhão de conteúdos inconscientes – como 

em toda comunicação, ruídos externos a ela podem ocorrer, ou seja, tanto na 

emissão quanto na captação, a depender da estrutura psíquica que se tenha, 
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alterações são passíveis de acontecer. Ou não: podem permanecer cristalizados e 

envoltos em segredos, que, talvez, nunca venham a alcançar a consciência. 

  Ao se integrar em um grupo, portanto, está-se munido de contribuições a 

serem fornecidas, bem como de dejetos a serem contidos, propiciando que tanto se 

sinta o enlace e suporte fornecidos pelo meio quanto se perceba lançado a conflitos. 

  Enquanto heranças, assumem duas formas, novamente em relação ao 

que pode ser manifesto e ao que permanece inconsciente. A intergeracional constitui 

o legado que pode ser representado e tem existência reconhecida no grupo; 

configura-se em uma apropriação da informação; é a partir dela que se criará a 

história daquelas pessoas, ou casal, e que permitirá que seus integrantes se situem 

em relação aos seus antecessores e suas peculiaridades (GRANJON, 2000). É o 

resultado de um dizer, seja das figuras parentais, seja da comunidade 

(BERENSTEIN, 2011). Já na transgeracional, existe um fato psíquico, inconsciente, 

que permanece em estado bruto, sem elaboração de seus sentidos, o que o faz 

atuar pela falta, pelo vazio, por aquilo que não chega à linguagem e não é pronunciado. 

  Na transmissão da herança psíquica, dessa forma, podem acontecer 

falhas; mais do que isso, transmite-se o silêncio, o ocultamento, o disfarce do que 

vive sob o recalque de algo que não foi elaborado psiquicamente, permanece em 

seu estado bruto, lançando sombra sobre suas ações. Kaës (2005) entende que não 

há a possibilidade de uma constituição psíquica se estruturar sem deixar nada de 

fora, ou seja, existe um negativo gerado pelo processo mesmo de se subjetivar ante 

determinada sociedade, com suas leis e normas. Só que esta parte negativa 

também é constituinte do sujeito, não é algo a ser eliminado, e, sim, oculto, negado, 

reprimido, renegado: “Sobre essa negatividade se apoia a positividade que estrutura 

a vida psíquica (p. 97)”.  

As relações entre as pessoas, dessa maneira, estão estruturadas sobre 

este negativo e se dão a partir de recalques, desmentidos e negações. O negativo 

que não está associado ao conceito moral, que pressupõe juízo de valor; é aquele 

que o é por não estar presente; é o ausente e, mais do que isso, o negado e oculto.  

  Perante os trajetos existenciais, dessa forma, muitos conteúdos 

permanecem inacessíveis à consciência, caracterizando-se por um não-saber, algo 

que não pode ser agregado à personalidade e fica restrito à categoria de Negativo. E 

que é transmitido sob essa ordem, sobre essas falhas, inconscientemente. 

Fundamental, na verdade, para que conteúdos que possam impedir o sujeito de 
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aderir ao grupo, e vice-versa, venham à consciência, permanecendo recalcados – 

porém, inconscientemente atuantes.  

  O autor elencou alguns quesitos, associando-os a determinados processos, 

como os ligados à renúncia pulsional, na qual o sujeito necessita desapropriar-se do 

outro para perceber a sua diferença e, assim, possibilitar a criação de um terceiro, o 

vínculo, denominado por Kaës de negatividade de obrigação. Ela ocorre em rejeições, 

negações, recusas, desmentidos e/ou retratações, renúncias e apagamentos e/ou 

supressões, ou seja, o negativo é utilizado enquanto necessidade para a constituição e 

a preservação de dado vínculo, em um movimento dual ou grupal entre seus 

integrantes. Movimento fundante das relações entre as pessoas, bem como 

institucional, a negatividade de obrigação é fundamental enquanto articulação do grupo, 

pois seus integrantes, a fim de preservar o todo, sacrificam-se enquanto partes.  

  Outro modelo incluído na negatividade de obrigação é o pacto denegativo, 

que se processa sob dois formatos: o de organização e o de defesa. Dessa maneira, 

um grupo tem sua organização calcada tanto no processo de integração que o contrato 

narcísico propicia, por meio das identificações e dos investimentos, quanto nas 

renúncias singulares exigidas para se tornar membro de um grupo.  

  Um segundo conceito é o da negatividade relativa, presente em uma 

circunstância em que a positividade foi uma possibilidade viável, pela esperança que 

demandou – “Foi e não é mais ou poderia ter sido, mas não foi”. Diz Kaës (2005) que é 

a negatividade relativa que sustenta o espaço potencial da realidade psíquica, em 

processo de vir a ser. Finalmente, a negatividade radical é aquela em que não há 

possibilidade de simbolização e, portanto, de elaboração do material psíquico; ela se 

estabelece sobre o vazio e o desconhecido. 

 

Para constituir um casal, sempre aparece a necessidade do acordo, do 
comum (e do incomum), das zonas de indiferenciação, do imaginário do Um, 
mas também de espaços e de objetos compartilhados que não são, por sua 
vez, nem absolutamente de um e nem absolutamente do outro, e que são, 
entretanto, tanto de um como do outro. A relação de casal é desse ponto de 
vista uma configuração particular diversa de todas as demais relações, mas 
ela inscreve-se eletivamente nessa proposta de que a relação é uma 
experiência dessa realidade psíquica inconsciente em que os processos e as 
formação são governadas pela lógica de que ‘não há o um sem o outro e sem 
o conjunto que eles formam, que os liga e que os define’ (KAËS, 2014, p. 
158). 
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3.5 O casamento e a demanda de um terceiro  

 

   Se ser um é ser muitos, seja na forma de fantasias ou de elementos da 

realidade (NICOLÒ, 1995; FÉRES-CARNEIRO, 1998), importante é como foram 

vivenciadas essas experiências afetivas nas primeiras relações entre bebê e quem o 

acolheu. Em outras palavras, a predisposição amorosa é construção iniciada nos 

primeiros contatos da criança com aquele que cuida dela, ancorada no narcisismo 

enquanto fase fundamental de consolidação de si mesmo (SILVA, 2010). A 

depender de como foi experenciada esta etapa, acrescida de possíveis elaborações 

posteriores efetuadas pelo sujeito, estará ele predisposto tanto a se vincular ao 

outro, quanto a estar em companhia de si mesmo. Ou seja, estar casado requer 

maturidade de ambos os parceiros, para que a relação venha a ser satisfatória para 

um e outro, indicada pelo desenvolvimento de ambos (GOMES; PAIVA, 2003). 

   Um casal, assim, para existir enquanto individualidade e vínculo, com 

espaço para a alteridade, é resultado de um exercício constante entre as duas 

pessoas, a requerer um trabalho psíquico de elaboração realizado entre os dois 

(PUGET, 2000). E, no dizer do também psicanalista argentino Miguel Spivacow 

(2011), todo casal vivencia uma experiência anormal, visto que não há formatos 

padronizados que açambarquem, por exemplo, os estados regressivos do 

enamoramento, isto é, as projeções e a dificuldade de simbolização parecem 

remeter a estados psicóticos. 

   Período de enlevo, do reino da ilusão, em que o outro acena com a 

completude idealizada, o enamoramento carrega a marca do fusionamento; a paixão 

extravasa os limites dos dois seres e os faz em, aparentemente, um só - o desejo 

antropofágico de possuir o outro e de se ver por ele consumido, com as diferenças 

dos parceiros aplacadas e, quando conhecidas, não conduzindo ao sobressalto do 

desconhecido. Por esse motivo a associação de paixão com fogo e ardência, sendo 

“o amor um fogo que arde sem se ver... (CAMÕES, online)”. 

   Estado sem fronteiras que deve ceder, quando a ilusão acabar e o que 

dela emergir for a realidade do outro, em que dois irão formar um terceiro, o vínculo 

amoroso contém espaço para ambas as vivências: a individual e a conjugal. 

Acabam-se os imperativos da paixão, insaciáveis e emergentes, para o reino do 

sentimento amoroso que pode conter a frustração (SPIVACOW, 2005). 
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   Porém, como é elemento fundante da relação amorosa, a paixão irá 

moldar as estruturas narcísicas que o casal terá, formatando uma série de bases a 

partir daí, entre elas, o imaginário partilhado, a construção de um novo 

pertencimento, os valores que estarão impressos no vínculo, até mesmo o sistema 

de comunicação do par (MOGUILLANSKY; NUSSBAUM, 2011). 

 

3.6  A escolha amorosa 

 

   A escolha amorosa, portanto, é etapa primeira e fundamental de todo 

esse processo, pois é o momento da reedição de tudo o que foi experenciado pelos 

dois indivíduos - e a maneira como os sentimentos despertados foram acolhidos, 

assim que brotaram. Nesse contexto, processos pré e edípicos são novamente 

evocados, e, se foram bem ou malsucedidos, é algo que irá aparecer no desenrolar 

da vida a dois, juntamente com a oportunidade de, ao contato com uma pessoa 

nova, abrir-se espaço para a criatividade, a espontaneidade e, com isso, a 

renovações e transformações em ambos os parceiros. 

   São essas condições anteriores de cada um que, ao se somar em casal, 

irão determinar o que um busca no outro - se é do tipo ideal de ego, a fusionalidade 

do enamoramento irá dar lugar à definição de fronteiras de cada um, pois existe a 

noção de que a completude sempre está implicada em uma falta; se é do tipo ego 

ideal, a fusão é vivenciada em seu grau máximo, em que qualquer diferença traz a 

ameaça de ruptura; são duas peças que se encaixam, sem espaço para mais nada 

nem ninguém. Como esclareceram Brengio e Spivacow (2009), não há falta; o que 

importa são as similitudes, não as diferenças.  

   Porém, ambos os integrantes do par respondem aos modelos 

identificatórios parentais, como seus pais exerceram a conjugalidade, bem como aos 

formatos propiciados pela cultura de sua época, que irão estabelecer previsíveis 

diferenças na unicidade fantasiosa do casal (BERENSTEIN, 2011). 

 

Direi que é frente ao alheio do outro e de sua presença que emerge a pulsão 
no sujeito, e nesse movimento tratará de investir o outro como objeto, 
fazendo uma formação de compromisso e tratando de inscrevê-lo desde o 
passado infantil (BERENSTEIN, 2011, p. 105). 
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   Essas são as premissas para que se construa uma conjugalidade, em que 

as individualidades possam coexistir com a relação amorosa, onde se possa oscilar 

entre a discriminação e a fusão, dependendo do que exista para ser vivido, forma 

madura, porque não exclusiva ou polarizada, de estar a dois. 

   Transformar a paixão em amor, assim, implica lidar com as renúncias que 

as relações de compromisso demandam, com sentimentos muitas vezes conflitantes 

ao que é sentido pelo parceiro, como os que cercam o egoísmo, o próprio 

narcisismo, a dificuldade de se colocar no lugar do outro, de expressar sentimentos 

e de acolher a fala que não é sua. É ter que saber fazer concessões, planejar 

projetos de vida em comum, partilhar cuidados, responsabilidades, afazeres, 

cotidianidade; e contar com a cumplicidade do viver a dois, durante o tempo que for. 

Em outras palavras, para amar, é necessário já ter alcançado o processo 

secundário, aquele que consegue fazer frente ao desejo imperativo e postergá-lo 

(BRENGIO; SPIVACOW, 2009). Carências, ciúmes, inseguranças, 

desenvolvimentos emocionais satisfatoriamente bons, ou não, legados, convivência 

com família e amigos estendidos, traumas - os temas que cercam os casais são 

variados e requerem disponibilidade para a vivência deste compartilhamento. É ter a 

ação de se apropriar de algo do outro, sabendo, porém, que isso é limitado; 

independe de seu desejo, e essa é a vivência da separatividade. 

 

Nessa experiência, de se dar ao outro com amor e recebê-lo com amor, cada 
um dos parceiros reafirma sua própria capacidade, supera a agressividade e 
sente-se seguro de si. Essa experiência torna-se, assim, reciprocamente 
reparadora, até de antigos danos (NICOLÒ, 1995, p. 87). 

 
 

  A partir da formação do casal, haverá o procedimento de sua inserção 

social, reconhecendo e consolidando, assim, o vínculo. Com isso, as diferentes 

instâncias da sociedade acolherão o novo par sob várias perspectivas institucionais, 

procedendo à sua legalização jurídica e religiosa, inserindo-o em suas instituições. E 

a nova díade, por seu turno, tributária de suas heranças individuais conscientes e 

inconscientes, além da que foi gerada pelo relacionamento de ambos, ao ser 

recebida de forma integrada pelo grupo que a reconhece como casal, contará com 

este apoio para vir a ter identidade e funcionamento próprios. Dessa forma, Kaës 

(2014) destacou que os vínculos instituídos apresentavam dupla face, em que havia 
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o desejo de inserção do indivíduo, por um lado, e, por outro, o reconhecimento e a 

sustentação desse desejo pela sociedade. 

  Dentre as possibilidades de relações, o autor alçou a amorosa como a 

mais diversa, inscrevendo-a em um cenário de originalidade. Cada um dos 

participantes do par, com suas próprias características dos vínculos até então 

permutados, somadas às respectivas necessidades contratuais, pode vir a ter 

tonificadas as identificações ou, de outro lado, renegar conteúdos inconvenientes. 

Porém, o novo, independentemente das heranças, traz a possibilidade de abertura 

diversa, instaurando outras alternativas de vivências.  

Assim, ao se formar, a díade trazia consigo, além dos dois que a 

integravam, todas as histórias daqueles que compuseram a ancestralidade de 

ambos, representadas na forma de narrações e mitos familiares. Em contrapartida, 

existiam também os legados inconscientes, igualmente transmitidos de uma geração 

a outra. Heranças estas que podem ou não ser assumidas conscientemente por 

cada um dos parceiros, mas que, de alguma forma, irão influenciar os vínculos futuros.   

 

3.7 A tipologia do casal heterossexual 

 

   Puget e Berenstein (1993) desenvolveram alguns critérios que julgaram 

pertinentes à conjugalidade e que caracterizariam um casal – e a visão que tiveram 

respeitou a natureza e a psicanálise tradicional -, como o composto por um homem, 

uma mulher e filhos. A publicação deste verdadeiro manual diagnóstico do 

casamento heterossexual se deu nos anos 1990, sendo fruto de vivências de 

consultório pertinentes a essa época na Argentina. Apesar do seu anacronismo em 

muitos aspectos, cremos ser válida a exposição de seus conceitos, por ser um ponto 

de partida para pensar a questão, pois elaboraram a tipologia da conjugalidade, 

composta por quatro aspectos constantes e fundamentais. 

   Cotidianidade marca o primeiro parâmetro que institui um casal, quando a 

relação está instalada em um tempo e um espaço determinados, com papéis e 

funções do dia a dia relativamente fixas. O convívio nas situações corriqueiras e 

diárias irá possibilitar que ambos expressem o que são realmente, a maneira como 

aprenderam a lidar com os aspectos práticos da vida, de que forma apreciam o 

tratamento um do outro, como se comportam em situações de dificuldade, por 

exemplo. Porém, essa interação não será possível de forma absoluta, dado que nem 
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tudo pode ser partilhado ou a alteridade seria inalcançável; existe, assim, o que se 

compartilha e o que não se divide, além do que é incompartilhável. 

Consequentemente, deste ponto inicial se depreende que não há vínculo sem algum 

tipo de presença, o um e o outro; quando existe somente um, sem a presença do 

outro, este fica configurado como um objeto.  

   Outro critério definitório, no entender dos autores, é o que denominaram 

de projeto vital compartilhado, o de o casal ter pontos de encontro em seus desejos, 

sendo o primeiro deles, em geral, o de conviver em um espaço mútuo e de iniciar o 

desenvolvimento de sua união amorosa enquanto tal. Aqui, entrariam os filhos, a 

princípio, reais, e não simbólicos. 

   Os dois quesitos seguintes, relações sexuais e monogamia, conferem à 

fidelidade e ao exercício da sexualidade o status de fatores fundamentais, não 

deixando de conotar um modelo de conduta mais valorizado e tido como ideal - as 

relações sexuais são as genitais e filhos são emblemáticos e necessários para a 

constituição da família. 

 

3.7.1 Dinâmicas conjugais sob o Um 

    

   Prosseguindo no arcabouço teórico de Puget e Berenstein (1993), o 

desenvolvimento do casal, assim, percorre uma linha que se inicia na 

indiscriminação ou enamoramento fusionado, atingindo a sua ponta oposta quando 

os integrantes do par estão discriminados e movimentando-se por meio da 

autonomia. Considera-se esse primeiro momento como aquele que está sob o 

império do Um, da fusionalidade, em que a diferença é abolida. 

   Essa visão pressupõe uma hierarquia, que diz respeito tanto aos 

integrantes do par quanto ao casal propriamente, em uma cadeia de aquisições, a 

partir de um modelo identificado como estrutura zero de casal, estabelecido pela 

conjugação, na rede social, dos dois sexos, mulher e homem e, consequentemente, 

esposa e esposo. 

   Dessa forma, verificaram a existência de duas modalidades estruturais 

com referência ao vínculo, a partir de o indivíduo, na relação, ser um sujeito ou um 

objeto: a modalidade dual, na qual se infere existir certa imaturidade vincular, que 

leva à dependência, e não à autonomia entre ambos; e a de terceiridade, tendo esta 

última, subdivisões. 
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   Na estrutura dual, há um investimento nesse tipo de funcionamento, que 

se estabelece sobre o vínculo fusionado, ou seja, concebido a partir de idealizações 

recíprocas, e que pressupõe alguns formatos baseados nas similitudes entre o par. 

Nesta conjuntura, podem ser encontradas relações simétricas ou gemelares e 

relações de assimetrias estáveis ou complementares.  

   Nas relações simétricas ou gemelares o funcionamento dual pode 

assumir duas formas, seja quando se apoia em Eros, seja quando se apoia em 

Tânatos, os dois deuses gregos que personificam a vida e a morte, respectivamente 

– gemeralidades erotizadas ou tanáticas.  

   Quando sob a influência de Eros, os dois espelham-se como se fossem 

um só, a idealização se impõe enquanto mecanismo fundamental da relação.  Existe 

certo ambiente fóbico quanto ao que vem de fora, com a fantasia de que se 

completam como duas metades de uma fruta. Quando colocado sob o prisma dos 

padrões de conjugalidade estabelecido pelos autores, é encontrado que a 

cotidianidade, enquanto marco espaço-temporal, não é estável, o que vem a 

dificultar que se confrontem em suas vivências diárias e repetitivas. O projeto que o 

casal tem diz respeito a um só objetivo, não havendo espaço para nada que venha a 

criar qualquer tipo de diferenciação – um deles, querer um filho, por exemplo, é algo 

que se encontra na ordem do impossível, visto que não há espaço para que sejam 

confrontados por um terceiro e, assim, percebam as diferenças. Os autores 

localizaram a sexualidade deste tipo de funcionamento como pré-genital, em que as 

diferenças são negadas e os prazeres são considerados parciais, com facilidade 

para o exercício da monogamia – eles se bastam.  

  Quando sob o domínio da morte, entendido enquanto sentimento de 

frustração e mal-estar, os integrantes do casal convivem com a fantasia de 

fusionalidade, que, entretanto, só é possível quando o outro não está em sua 

presença real. Não há abertura para o estrangeiro que existe no que se diz parceiro 

e, portanto, não se apresentam individualidades, pois partilhar é tarefa que pode vir 

a despertar sentimentos persecutórios de que a realidade é, em verdade, diferente 

da sonhada. Se analisada sob os padrões que definem um casal, é encontrado que 

o dia a dia é motivo de angústia, pois ameaça a fantasia; a monogamia é mantida, 

mas com o uso de um encontro com o objeto idealizado ou sua representação, 

mecanismo de defesa que se aciona ante o desamparo, ameaçador sentimento 

vivenciado na infância precoce. O casal se vê enredado em si mesmo; quando os 
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dois estão juntos, rechaçam-se e se criticam, mas não conseguem estar separados. 

Quando em ambiente social, produzem constrangimento nas pessoas que os 

rodeiam, pela troca de farpas que permutam publicamente. 

   O formato de assimetria estável ou complementaridade enlouquecedora é 

aquele que açambarca dinâmicas complementares ao casal que os padroniza sob a 

disfuncionalidade – no caso, nas figuras ilustrativas do amparador-desamparado. 

Nessa parceria, em que os autores identificam também eflúvios tanáticos, os 

sentimentos que se originam são os de irritação, hostilidade, por vezes, violência, 

pois o enquadramento que se estruturou não permite flexibilizações de papéis, vindo 

a se converter em aprisionamento fusional. A bifurcação é sempre estabelecida 

sobre desacordos ou submissão ao outro, que por vezes atua como duplo.  

   Enquanto a sexualidade continua a ser exercida sob a pré-genitalidade, 

mas com abertura a momentos prazerosos, a monogamia não é objeto de conflito. 

Por existir amparo e subjugação, o cotidiano não é palco para embates ferrenhos 

entre o casal, o mesmo acontecendo com o projeto de vida, que é condizente 

somente a um do par, enquanto o outro, aparentemente, não expressa 

descontentamento.   

 

3.7.2 A terceiridade que relega o terceiro 

 

   Finalizada a descrição do funcionamento dual, vamos explicitar o de 

terceiridade, que pode ser limitada e ampla.  

   A terceiridade limitada ainda pressupõe a existência de um vínculo que 

expressa dualidade, existindo, porém, uma brecha para um terceiro simbólico, o 

qual, contudo, necessitará permanecer em exclusão.  O dois do casal já não se 

bastam; o terceiro pertence a uma triangulação erotizada, cujas modalidades de 

parceria assumem a de pervertedor e pervertido, na qual este terceiro se faz 

necessário, mesmo sendo fantasmático, para, de alguma forma e defensivamente, 

impedir que ambos de dissolvam na indiscriminação. Pode apresentar certo caráter 

de transgressão de valores, pois existe alternância entre momentos nos quais, 

aparentemente, o casal expressa certo entendimento, e outros em que o caráter 

sádico e erotizado, ao contrário, deixa clara a dependência de um em relação ao outro.  

   O terceiro pode ser, às vezes, o próprio psicoterapeuta, conduzido a ser 

um observador passivo da alternância de estados afetivos do casal. Com a 
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cotidianidade marcada por encontros idealizados e desencontros, e tendo a 

sexualidade em condição pré-genital, sem trazer satisfação e sem a preocupação de 

ser monogâmica, o projeto de vida do casal até pode ser a separação. No entanto, 

nem mesmo a ruptura, por vezes, é levada a efeito; ao contrário, todos os esforços 

do par são feitos para a manutenção da díade. 

   A segunda modalidade de parceria prevista pelos autores para a estrutura 

de terceiridade limitada é a de enciumante e ciumento, na qual a presença do 

terceiro também se faz necessária, mas em outro tipo de configuração. Um dos 

integrantes do par é visto como fundido a um terceiro; um dos dois assumirá - talvez 

ambos - o papel de ciumento; existe uma integração tão maravilhosa e fantástica 

entre os dois, que ao terceiro só cabe se enciumar. Algo da vida íntima do outro não 

é compartilhado, ou talvez só o seja se houver um papel de alguém que entre na 

cena, mesmo que seja para desempenhar o terceiro. A vida sexual é exercida de 

forma incipiente, e os projetos de vida não são comungados, atando os dois a uma 

configuração que não lhes proporciona bem-estar. 

   Puget e Berenstein (1993) classificam mais uma modalidade inserida na 

estrutura de tipo terceiridade limitada - a da hiperdiscriminação. Nela, são 

encontradas duas pessoas, que, ao se vincular, veem-se presas por um sentimento 

aterrorizante de se sentir dependentes uma da outra. Assim, a relação é 

estabelecida em cima do mínimo a ser partilhado, configurando-se de forma a não 

originar um projeto de vida em comum, e, sim, dois projetos superpostos, nem 

sempre coincidentes.  O fato de ambos habitarem mundos isolados torna o exercício 

da cotidianidade cheio de empecilhos, tantas são as divergências e tão poucos os 

pontos de afinidade; o resultado é a impossibilidade da harmonia conjugal. A 

sexualidade não é nada vibrante, e a monogamia não é tolerada. 

   A quarta e última modalidade é a de funcionamento inibidor e inibido, em 

que a díade repete, em algumas características, os funcionamentos de terceiridade 

limitada já descritos, em que o espaço dado ao terceiro não o é de fato, pois não há 

reconhecimento de sua existência enquanto diferente, mas apenas como uma forma 

defensiva de impedir a discriminação entre o par. 
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3.7.3 Dinâmicas conjugais sob o Dois 

 

   Didaticamente, as estruturas vinculares foram enunciadas de forma 

sequenciada – e assim chegamos a sua ponta extrema, oposta à gemelar -, já em 

fase discriminativa, denominada pelos autores de terceiridade ampla, na qual a 

discriminação existe entre os dois e permite a diferenciação em um terceiro (PUGET; 

BERENSTEIN, 1993; RIOS, 2007). Em outras palavras, um existe na representação 

interna do outro e, portanto, não há aniquilamento ante a exclusão; a linguagem é 

uma aliada, na medida em que permite que desejos possam ser expressos, 

compartilhados ou negociados, ou seja, o outro não está ali enquanto espelho ou 

subserviência; não significa sombra, anulação ou suporte.  

   A relação, neste caso, é feita de códigos que permitem o estabelecimento 

de um acordo pacífico. O outro está ali nessa condição, a de diferente, e, por ser 

desse jeito, permite a vinculação entre duas individualidades que podem fazer uso 

da fusão, quando for de seu agrado, não lhes sendo, contudo, imprescindível. Os 

dois são sujeitos, e como tais se relacionam; encontro que, por permitir o 

estrangeiro, produz mudanças em ambos. Os dois vivenciam a cotidianidade de 

forma compartilhada, com espaço para os dois, estando o projeto de vida unificado 

em torno de um terceiro, no mais das vezes, o filho, mas não só, podendo 

prosseguir no desenvolvimento dos componentes do casal. O desejo sexual pode 

nem sempre ser coincidente, mas está presente, bem como a monogamia, que, 

aparentemente, significa uma posição elaborada (PUGET; BERENSTEIN, 1993).  

  O outro traz a surpresa, faz-se representar, origina trabalho psíquico ímpar 

-  o de associar a vivência do encontro com as ocorrências passadas, a fim de 

localizar um registro que, ao permitir o reconhecimento, crie conforto ou gere angústia. 

Porém, isso por vezes não acontece, não há memória que lhe possa ser combinada, 

instituindo o juízo de presença, ou seja, são dois outros que inauguram um Dois, um 

se impõe ao outro, enquanto a ele alheio, e o transforma (BERENSTEIN, 2011). 

   A partir desse momento, dizem os autores, existe uma mudança de fase, 

os componentes do casal passam a estar distantes daquele objeto único infantil, atado 

ao vínculo de forma dual, tão comum ao apaixonamento ou às relações disfuncionais, 

dando aparecimento ao objeto unificado, em que a parceria, estabelecida sobre 

acordos mútuos, traz o sentido de que um é a melhor companhia para o outro 

(PUGET; BERENSTEIN, 1993). 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Compreender a constituição do vínculo amoroso e a dinâmica psíquica 

em casais longevos homossexuais, masculinos e femininos, com e sem filhos, a 

partir da descrição da trajetória do casal, que os habilitou a permanecer juntos 

durante mais de vinte anos, visto que suas relações nasceram e se desenvolveram 

em clima hostil a esta orientação sexual, tendo recebido um legado familiar 

heteronormativo.  

 

4.2 Específicos 

 

Revelar as características que os casais da pesquisa apresentaram 

quanto a constituição e manutenção do vínculo conjugal homossexual e suas 

dinâmicas singulares. 

Entender como lidaram com a herança familiar heterossexual. 

Verificar as semelhanças e diferenças existentes nos dois tipos de 

conjugalidades, femininas e masculinas. 

Analisar as possíveis diferenças encontradas entre os casais com filhos e 

sem filhos. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Aspectos gerais 

 

a) Esta tese não apresentou nenhum tipo de avaliação psicodiagnóstica, já 

que seus sujeitos não integravam população clínica; intentou-se um olhar novo para 

essas relações, com a hipótese de que conceitos aplicados à heteronormatividade 

pudessem assumir vieses, trazendo contribuições às teorias sobre a conjugalidade. 

 

b)  Cumpre esclarecer que este estudo não teve, em nenhum momento, a 

preocupação de localizar ou inserir o viver homossexual em alguma cadeia 

explicativa quanto à manifestação de sua ocorrência. Consideramos, assim, como 

um dado da realidade e pertinente à condição humana (TREVISAN, 2000; MORIS, 2008). 

 

c)  O procedimento metodológico utilizado foi o clínico-qualitativo, proposto 

por Egberto R. Turato (2003), em que a busca dos sentidos e das significações dos 

fenômenos se deu pela escuta do pesquisador, de sua observação e interpretação, 

elegendo os fenômenos, e não os fatos, como elementos de análise. 

 Dessa forma, todas as apreensões subjetivas, além das informações 

objetivas, fizeram parte do material analisado. 

 

d)  O eixo teórico foi a psicanálise vincular e pesquisas psicossociais sobre 

esta população. 

 

5.2 Sujeitos            

 

a) Foram investigados quatro (4) casais homossexuais, dois masculinos e 

dois femininos, com mais de vinte anos de vida conjugal. 

 

b) Dentre os quatro casais, um casal feminino e um casal masculino tinham 

filhos vindos de relação heterossexual anterior.  
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c) Casais com ensino médio completo. 

 

d) Os casais homossexuais, masculinos e femininos, foram buscados por 

meio de convite em rede social, o que propiciou que houvesse a indicação 

espontânea de amigos, configurando metodologia não randômica, ou seja, a seleção 

dos sujeitos foi realizada a partir da disposição dos mesmos para a pesquisa.  

 

e) O foco desta tese foram lésbicas e homossexuais masculinos que não 

tinham aspectos associados à identidade de gênero, excluindo-se os transexuais, 

travestis e transgêneros.  

 

f)       Não houve discriminação de idade, sexo, etnia, religiosidade ou nível 

socioeconômico, somente o de escolaridade.  

 

g) Todos os dados que pudessem vir a identificar os sujeitos foram 

alterados, com exceção de idade cronológica e tempo de conjugalidade. 

 

5.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

a) Entrevista semidirigida, instrumento principal da pesquisa, realizada com 

o casal em conjunto, com a elaboração de roteiro de perguntas em que os principais 

aspectos ligados à vida em comum do par foram investigados, incluindo o relato da 

história de vida das famílias de origem, a história individual e a trajetória comum do 

casal, a fim de analisar o vínculo matrimonial existente, bem como a percepção que 

o par tinha sobre o mesmo. 

 

b) Teste de Apercepção Temática (TAT), de Henry A. Murray (2005), que se 

constitui por Pranchas com ilustrações estruturadas e não estruturadas, que 

retratam aspectos do viver humano ou predispõe o sujeito a ter que organizar os 

elementos subjetivos do que vê. É um instrumento utilizado como apoio para os 

discursos não manifestos, por ter caráter projetivo, que enfatiza aspectos qualitativos 

e psicológicos, pois algumas de suas situações remetem a cenas de aflição e 

angústia, podendo vir a ser um deflagrador da produção inconsciente do indivíduo. 



88 
 

 Desenvolvido a partir da década de 1930, o TAT ainda hoje é de 

reconhecida utilização na investigação das tramas latentes que podem vir a ter 

similitudes com a história de vida do sujeito. Dessa forma, aplicado individualmente 

com cada cônjuge, teve como objetivo favorecer a ocorrência da associação livre, 

fenômeno de extremo valor para a interpretação psicanalítica (PAIVA, M. L. de C., 

2009), diferentemente do que acontece na entrevista, em que o discurso dos sujeitos 

parte deles mesmos, pressupondo, inclusive, certa elaboração anterior do que se 

quer dizer. No teste projetivo, a pesquisadora fornece o estímulo, por meio das 

pranchas, para que o espontâneo possa se revelar, vindo a demonstrar, ou não, 

similitudes entre os dois instrumentos. Em nossa pesquisa, objetivamos os dados relativos 

às projeções com relação aos vínculos relacionados ao casal e ao casal parental. 

 Nesta pesquisa, fizemos uma aplicação reduzida das lâminas. Foram 

selecionadas seis pranchas de um total de 31 do teste original, escolhidas por 

exporem situações de vincularidade, e aplicadas no intuito de associação com a 

produção da entrevista, em seus aspectos correlacionais. Não foram levadas em 

consideração as especificações quanto a pranchas universais, para homens ou 

mulheres, por entendermos que esta população pode apresentar maior abertura 

quanto à flexibilização das performances de gênero. 

 A Prancha 4 (A mulher que retém o homem) contém estímulos que 

favorecem a projeção interiorizada de casal, por vezes as figuras parentais, em uma 

situação que remete a certo conflito entre ambos e, consequentemente, ao tipo de 

resolução que foi alcançada pelo par. Pode também vir a revelar as atitudes frente 

ao próprio sexo, bem como ao sexo oposto, já que a ilustração da lâmina traz a 

figura de um casal heterossexual. 

 A Prancha 9RH (Grupo de vagabundos), é a única apontada pelo autor 

como possível indicador de homossexualidade masculina, podendo também estar 

associada à relação com o grupo, a turma composta por iguais, que tenderia a 

fomentar sentimentos de cooperação, união, capacidades, bem como o oposto, de 

persecutoriedade. 

 A Prancha 9MF (Duas mulheres na praia) foi por nós tomada como a 

equivalente à prancha anterior, ou seja, ela mostra a representação que se tem 

sobre dois iguais, no caso, mulheres, vindo a despertar, possivelmente, os mesmos 

sentimentos quanto à outra prancha, de oposição ou confluência em relação aos 
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vínculos. De igual forma, pode vir a expressar o que tende a acontecer em uma 

relação entre iguais. 

 A Prancha 10 (O abraço) traz uma ilustração heterossexual que pode vir a 

motivar a projeção do casal (parental, homo ou heterossexual), em que são 

ressaltadas as associações com os vínculos e como eles aparecem nas histórias, se 

resultam em uniões ou separações nas finalizações das histórias, por exemplo.  

 A Prancha 18MF (Mulher que estrangula) traz um estímulo que sugere a 

agressividade no vínculo, em que a figura feminina pode vir a ser a agente do 

comportamento hostil; aponta as relações femininas, bem como o tipo de resolução 

alcançada pela dupla na história descrita. 

 A Prancha 16 (Em branco), favorece a projeção livre, bem como expressa 

as necessidades mais prementes, as expectativas, a imagem ideal que o sujeito tem 

de si mesmo.  

 

c) Utilizou-se a nomenclatura pesquisadora, quando das perguntas durante a 

Entrevista; inquérito, quando da aplicação do TAT. 

 

5.4  Procedimentos 

 

a) Foram realizadas duas sessões nas residências dos sujeitos, a primeira 

dedicada à entrevista semidirigida feita com o casal, com duração aproximada de 

três horas e, com o intervalo de uma semana (no final de semana subsequente), a 

segunda sessão, para a aplicação individual do TAT, com duração média de uma 

hora no total. Houve uma exceção para o par Dani-Nancy, pois elas viajaram logo 

após a entrevista, sendo o teste aplicado somente duas semanas após o primeiro 

encontro, ao invés de uma. 

 

b) A aplicação individual do TAT foi realizada com orientação do protocolo 

de instruções, com a mesma enunciação para todos. Assim, as pranchas foram 

apresentadas de forma unitária, seguida da história criada pelo sujeito, 

subsequentemente, uma a uma. Em alguns casos, se procedeu ao Inquérito. 
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5.5 Análise dos resultados 

 

Depois de extraídos os dados, as falas dos entrevistados foram 

transcritas e agrupadas em temas, levando-se em conta o que foi mais relevante, de 

acordo com o objetivo do trabalho. Procedeu-se, então, à análise de conteúdo, que 

privilegia tanto o discurso manifesto quanto o latente, possibilitando que, a partir do 

eixo teórico escolhido, fossem feitas inferências do material pesquisado (BARDIN, 2011). 

Para proceder à interpretação dos dados, foram elencadas as seguintes 

categorias de análise: 

 

1. Caracterização (sujeitos e casal) 

2. Descoberta da homossexualidade: revelação e vivência 

3. Legado geracional  

4. Escolha do par e início da relação amorosa 

5. Estabelecimento da conjugalidade 

6. Performances de gênero na cotidianidade 

7. Dinâmicas conjugais 

8. Interseções entre a homoconjugalidade e a homoparentalidade 

 

A interpretação das histórias do TAT foi realizada de forma a ampliar a 

compreensão sobre o modo como o casal contava histórias a respeito de vínculos, 

como eram seus movimentos emocionais em relação a situações de conflito, de 

agressão e de afeto, enquanto informações complementares aos dados obtidos por 

meio da entrevista. 
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6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do IPUSP (CEPH-IP).  

Os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO A), estando conscientes em relação aos direitos de todos ser protegidos, 

enquanto objetos de estudos, em seu anonimato, na avaliação dos riscos que as 

intervenções poderiam causar, em seu movimento voluntário de anuência e 

desistência da pesquisa, bem como em seu uso estrito para finalidade científica. 

 

6.1 Benefícios 

 

a) Os encontros em que a pesquisadora se abriu à escuta empática e 

acolhedora, provavelmente, por si sós já contêm elementos terapêuticos que podem 

ter trazido benefícios aos sujeitos, já que a eles foi concedido espaço de fala e, com 

isso, a possibilidade de conhecer, reconhecer e elaborar suas lembranças e 

vivências.  

 

b)       No caso específico da homossexualidade, nesta importante fase de 

construção de conhecimento sobre o assunto, é provável que os sujeitos possam ter 

se sentido mais integrados à sua experiência amorosa, valorizados por este 

pertencimento, posicionando-se como agentes importantes para a visibilidade de 

sua conjugalidade. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1  CASAL 1 - Dani e Nancy 

 

7.1.1 Dados e análise da entrevista 

 

7.1.1.1 Caracterização  

 

Dani 

 

Dani tem 65 anos, estatura baixa, vestindo-se no estilo esporte fino. Muito 

simpática e sorridente, sua fala é calma, tom de voz suave, olhar atento ao outro. 

Bem tratada quanto aos cuidados pessoais, como pele, cabelos, unhas 

manicuradas, aparenta ser bem mais nova. 

Mulher independente financeiramente, empresária de sucesso no 

comércio varejista, tem um dia a dia de muitas responsabilidades, liderando quase 

uma centena de funcionários em suas lojas.  

Sua graduação foi na área do Direito; porém, só chegou a estagiar no 

setor por poucos anos. A partir daí voltou-se para trabalhar com o pai, chegando a 

sucedê-lo quando de sua morte. Com muita dedicação, conseguiu triplicar o 

patrimônio familiar, hoje tendo várias filiais do negócio. Para tanto, capacitou-se por 

meio de muitos cursos técnicos e uma segunda graduação. Seu primo e seu único 

irmão trabalham com a ela. 

Em suas próprias palavras, a ligação que teve com os pais foi muito forte 

enquanto viveram, e, por trabalhar no negócio da família, todos os dias, quando o 

pai ia para casa almoçar, ela o acompanhava, sendo a refeição feita a três, incluindo 

a presença de sua mãe. Depois, quando morreram, comprou a parte do irmão na 

herança da casa e mudou para lá com Nancy, mantendo algumas coisas do 

passado, apesar de reformas que modernizaram as dependências. 

 
Pesquisadora: “Existe algum significado de você morar no apartamento que 
foi de seus pais?” 

  (Dani não responde). 
  Pesquisadora: “Por que você mora aqui?” 

Dani: “Eu acho que... Me conforta! Eu não me desfiz. Eu poderia ter me 
desfeito de uma série de coisas, mas, quando um amigo nosso, arquiteto, 
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veio aqui, eu falei assim: ‘Olha, isso aqui eu gostaria que permanecesse.’ 
Então, ficou.” 

  Nancy: “Mas eu também gosto! Eu não queria desfazer...” 
Dani: “Essa mesa tem mais de sessenta anos! Minhas tias vêm aqui, às 
vezes, tomam um lanche, elas gostam de ver, também, pensa que não?” 

  Pesquisadora: “É um pertencimento, né?” 
  Dani: “É lógico, eu não vim de galinha!” 
 

 

Ela se disse também muito vinculada ao irmão, e fez questão de falar que 

ele também estava casado há muitas décadas com a mesma mulher, como ela 

própria – ou seja, ambos eram herdeiros de casamentos estáveis e que duravam por 

toda a vida. 

Mas, embora tivesse mostrado fotos dos sobrinhos-netos, disse não ter 

tanta proximidade com eles – que, por exemplo, nunca haviam passado algum final 

de semana com a tia. Em sua fala ela situou esse fato, rapidamente, como um tipo 

de preservação; em contrapartida, podemos aventar a hipótese de os pais das 

crianças também não desejarem que as mesmas tivessem contato muito estreito 

com a tia em sua maneira de ser. 

 

Nancy 

 

Nancy, 61 anos, um pouco mais alta do que Dani, veste-se mais 

classicamente. Figura elegante, a princípio mantem-se mais distante, necessitando 

de certo tempo para se soltar. Porém, quando o fez, demonstrou ter liberdade 

quanto à divulgação de sua história de vida, bem como expressou emoções à flor da 

pele, chegando a chorar e a rir de forma solta e livre. 

Nancy é a sétima filha, a caçula, com uma diferença de dezessete anos 

de sua irmã mais velha. Formada em Administração, desenvolveu sua carreira em 

empresa privada, chegando a cargos de chefia. Hoje está aposentada, ficou um 

tempo sem trabalhar, foi fazer cursos por hobby, mas se diz muito ativa e ainda com 

muita força, e voltou a ter função profissional. 

A vida de Nancy foi marcada pela doença da mãe, que, depois do parto 

do penúltimo filho, sofreu intercorrência por conta de retenção da placenta, sofrendo 

grave infecção. Ela não soube informar com certeza o que aconteceu, mas o uso da 

penicilina ainda era recente e Nancy a colocou como possível causa do surto 

esquizofrênico que a mãe teve, necessitando inclusive de internação, tendo sido 

submetida a tratamento por eletrochoque, algo rotineiro na época. As irmãs lhe 
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contaram que ela era uma pessoa funcional antes desse parto, dedicada à casa e 

aos filhos, e que passou a ser o oposto a partir de então. 

 Quando Nancy nasceu, a mãe teve severa depressão, com atitudes hostis 

e agressivas em relação à filha, sempre protegida pela irmã mais velha, que foi 

quem desempenhou a função materna para a pequena Nancy. 

 Se formos levar em consideração o fato de que uma das funções do casal 

parental é ser um intermediário entre o mundo e a criança, permitindo que ela se 

aproprie das coisas do meio à sua volta, bem como de suas sensações e 

sentimentos (CORREA, 2000), podemos aventar a possibilidade de Nancy ter se 

deparado com um forte elemento de rejeição materna. Embora relativizado pelo 

cuidado fornecido principalmente por sua irmã - sendo viável pressupor que esta, 

com apenas 17 anos, e também deparando com uma mãe em desequilíbrio, 

forneceu à irmã o que lhe era possível no momento.  

 Nancy revelou que não tinha, propriamente, a construção do que fosse 

um casal a partir de seus pais. Lembrou-se do pai, figura sempre protetora e 

provedora, mas também por vezes bravo e austero, ausentando-se muito, quando 

trabalhava em outra cidade, somente visitando a família mensalmente. Recordou-se 

de que, por vezes, ele a levava para visitar parentes nos fins de semana, e isso era 

muito bom. A figura da mãe era de ausência, uma pessoa que, quando não estava 

em crise, tinha atuação opaca e não participativa. 

Seus irmãos, contudo, tentavam encobrir as dificuldades vivenciadas 

pelos pais. Mas Nancy revelou ter sido um trauma quando sua irmã se casou e, no 

ano seguinte, as outras duas também o fizeram, permanecendo somente ela, aos 7 

anos, com seus irmãos homens. Essas perdas podem tê-la marcado, sendo 

provável que tivesse que desenvolver recursos internos para dar conta de angústias 

ligadas à perda. Disse que nos fins de semana todos se reuniam, as irmãs casadas 

vinham visitá-la, ou ela ficava em suas casas, quando então recuperava a 

afetividade a que estava acostumada. 

 O irmão que a antecedeu veio a ser seu grande companheiro, aquele que 

a levou a conhecer o mundo e seus entretenimentos... Ela notava que ele deixava 

transparecer desejos homossexuais, mas, por querer muito um filho, acabou se 

casando, algo que também a transtornou, pois disse que se sentiu muito revoltada 

ao saber que ele iria fazer isso. Porém a esposa nunca engravidou, ele se separou 

e, aos 47 anos, morreu contaminado pela AIDS. Nancy lamentou muito não ter 
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falado com ele sobre a sexualidade de ambos, disse que perderam um grande 

tempo, nunca mais recuperado. 

 

O casal 

 

 A ampla casa em que vivem está situada em bairro nobre da Capital, 

decorada de forma a misturar tendências antigas, móveis vintage e poltronas 

confortáveis e modernas; há porta-retratos espalhados pela sala, apresentando 

familiares de ambas, fotos das duas juntas e também do casal em meio aos familiares. 

 Nos fins de semana, as duas geralmente vão para a casa de praia no 

litoral paulista; quando não, viajam com extrema frequência, já tendo conhecido 

praticamente o mundo todo. 

 Foi Nancy quem atendeu prontamente ao convite, recebido via web, e 

quem agendou a data da entrevista. Foi também quem se abriu sem 

constrangimento. 

 Contudo, ambas disseram ser relativamente fechadas socialmente, ou 

seja, têm amigos do casal há muitos anos, também gays casados e de mesmo nível 

socioeconômico, os quais se encontram regularmente e em viagens em conjunto. 

Durante muitos anos, esses amigos eram todos homens, elas eram as únicas 

mulheres. De duas décadas para cá, mantêm amizade também com casais de 

mulheres. Não têm amigos heterossexuais, nem amigos individuais; sempre que 

podem estão juntas. 

 
Nancy: “As minhas irmãs... todos eles, todos eles têm amigos, os outros 
casais...” 
Dani: “Mas não amigos confidentes e amigos separados... São amigos em 
casal.” 
Nancy: “Mas eu percebo, sabe, eu tenho percebido que, não sei, não sou 
hétero, não convivo com... Mas eu acho que, nós somos mais... Eu não sei se 
é porque você começa a criar um sistema de proteção. Eu não acho que a 
gente fala muito como os outros casais héteros falam: ‘Ai, meu marido fez 
isso...!’. Não é assim que eles falam? ‘Ai, ele fez isso, fez aquilo, não sei o 
quê...’. Eu percebo que a gente não é muito disso.” 
Dani: “Eu não sei se porquê... Sabe? Não sei, eu acho que... Depois, não sei, 
eu não sei se mulher tem, hã, a homossexualidade feminina, ela, ela se 
fecha, ela não se abre muito...” 
Nancy: “Eu até tive alguns contatos e tal, até querendo, mas acabou não...” 
Dani: “É porque, no fim, você precisa se abrir.” 

 

Ou seja, por esse diálogo, podemos imaginar a hipótese de que Nancy 

estranhou o jeito como as esposas heterossexuais falavam de seus maridos, seja 
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para elogiá-los, seja para criticá-los, talvez por se expressarem como se estivessem 

muito distantes deles, sem se sentir implicadas com os esposos, algo que ela não 

reconheceu acontecer consigo, nem com os casais gays que conhecia. Outro ponto 

é que ter amigos heterossexuais poderia incorrer na revelação do casal, e isso nem 

sempre era algo com que queriam lidar. Aspectos que são socialmente 

desmerecidos sempre são os utilizados quando há algum conflito nas relações, 

sejam profissionais, sejam pessoais – isso acontece com a cor da pele, a região 

onde a pessoa nasceu e a orientação sexual, entre outros fatores. Embora as 

pesquisas indiquem que a revelação de ser gay é um passo importante para a 

consolidação da identidade, ao mesmo tempo, expõe o casal e seus integrantes a 

estranhamentos e críticas. Dessa forma, manter-se discreto, para a geração que tem 

mais de 60 anos ou está próxima disso, é, além de estratégia, também um estilo de 

vida (KNAUER, 2011). 

O casal pode ser compreendido em seu formato como inserido em um 

fenômeno ocorrido nos anos 1990, dentro do tema de construção da identidade, em 

que algumas lésbicas se comportavam e se vestiam para que fossem diferenciadas 

de outras homossexuais (HEILBORN, 1996; 2004). Denominadas pela imprensa 

como lesbian-chic, este par não apresentava a usual distinção associada ao gênero, 

segundo a qual o casal homossexual era visto como tendo uma polaridade 

masculina, associada à postura sexual ativa, e outra feminina, ou seja, passiva.  

Neste caso, não havia diferença visível com relação a papéis ligados à 

atividade sexual do par. 

 

7.1.1.2 Descoberta da homossexualidade: revelação e vivência 

 

Dani 

 

Dani reconheceu ser gay desde criança; até chegou a ter alguns 

namoradinhos com os quais trocava beijinhos, mas, como disse, “Nunca fui conferir, 

nunca tive atração”.  

Porém, a descoberta de sua homossexualidade não foi algo tranquilo, 

pois havia uma pressão muito grande para desempenhar o papel heteronormativo 

destinado à mulher, ao qual ela tentava se esquivar sempre que podia. Sua mãe não 
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mediu esforços para que ela cumprisse o que era esperado dela, até mesmo lhe 

arrumava encontros com rapazes, sem esmorecimento. 

Quando Dani entrou na faculdade, com seus dezoito, dezenove anos, 

veio a conhecer aquela que seria a sua primeira namorada, colega de classe, uma 

moça que, se por um lado lhe mostrou a possibilidade de viver sem muitas 

fronteiras, tipo off road, com o pé na estrada, por outro, tinha valores muito 

diferentes dos dela, e comportamentos não afinados - usava drogas, era adepta do 

amor livre, instável emocionalmente, tinha um viver hippie, o que lançava Dani, 

pessoa conservadora e com mãe vigilante, em constante angústia. 

Por três anos, enquanto durou o caso3 das duas, sua vida se tornou 

bastante complicada, em seu próprio dizer, já que, para poder encontrá-la, tinha que 

mentir para sua mãe, esconder seus sentimentos, fingir, obrigando-se a ter 

verdadeiramente uma vida dupla, o que a deixava sempre muito mal. Fora isso, a 

instabilidade da parceira e o fato de ambas não serem adeptas dos mesmos hábitos de 

vida – Dani não fumava, não se drogava, bebia socialmente, apenas – começaram a 

lhe trazer muitas aflições. Começou a se sentir muito só; além de tudo, as queixas de 

sua mãe se avolumavam, pois ela era quem organizava os casamentos da família, 

menos o da única filha. Dani quis muito, nessa época, não ser gay. 

 

Dani: “É, não me sentia muito confortável. Mas era socialmente, né? Lógico, 
socialmente. Comigo mesma, comigo, estava ótimo! Mas eu tinha, eu venho 
de uma família matriarcal, com as minhas primas, que eu não sei o quê, elas 
casando, elas noivando, elas tendo isso, elas tendo aquilo...”  

 

Ela conseguiu conversar com seu irmão sobre sua sexualidade uma única 

vez; ele a ouviu, aparentemente compreendeu, mas nunca mais falou no assunto. 

Ela apontou que sua relação com ele e sua cunhada sempre foi muito boa, e que, 

mesmo não falando sobre o tema, sempre se sentiu por eles apoiada. Nancy 

referendou esse aspecto, dizendo que “eles são ótimos!”. 

Quando foram morar junto, Dani e a mãe tinham brigas, no dizer de 

Nancy, homéricas. Mas nem a mãe nem o pai hostilizou Nancy - o problema deles 

era com a filha. O pai nunca lhe disse uma palavra a respeito disso. Mas elas 

contam que, com o passar do tempo, a mãe de Dani ficou próxima; na verdade, 

quando queria algo da filha, pedia ajuda a Nancy. As três chegaram até a viajar 

                                                             
3
 Caso é uma palavra bastante utilizada por essa geração de gays, estratégia para poder falar de 

seus amores, sem, contudo, identificá-los, já que a palavra é comum aos dois gêneros. 
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juntas, mas sem nada ser dito. Uma vez, Nancy contou que recebeu um telefonema 

dela, dizendo, “Eu sei que a Dani é homossexual!”. Nancy, estatelada, ficou calada. 

Ela desligou o telefone e ficou por isso mesmo. Foi a única ocasião em que ela fez 

alguma referência ao assunto. 

Uma possibilidade a ser considerada é que, para a mãe de Dani, a 

orientação sexual da filha teve o impacto de uma ferida narcísica, simbolizada na 

quebra de uma história familiar que vinha há gerações (OLIVEIRA, 2014). 

Provavelmente, foi como se ela tivesse rejeitado o legado materno.  

 

Nancy 

 

Nancy teve fantasias com mulheres desde criança, iniciadas a partir de 

uma brincadeira de casinha, em que, ao desempenhar o papel de marido, acabou 

recebendo um beijo na boca de sua amiguinha. Mas, à época, não foi além disso. 

Durante a juventude, chegou a ter dois namorados, um com caráter 

obsessivo e que não se conformou quando ela desmanchou o relacionamento, 

causando-lhe problemas - teve até que ficar por uns tempos fora da cidade. Com o 

segundo, disse que não era uma coisa gostosa, pois as fantasias homossexuais 

continuavam. Com ambos ela teve atividade sexual. 

Até que, um dia, acabou se envolvendo com uma amiga em beijos e 

abraços, o que a confundiu ainda mais, justamente pelos sentimentos de amizade que 

nutria. Mas tinha muita curiosidade sobre o universo gay, buscava identificar quem era e 

quem não era homossexual, até que veio a conhecer Dani, e a paixão foi irrefreável.  

 

Pesquisadora: “E como é que foi essa divisão para você, teve muito conflito 
quando você conheceu a Dani, por namorar com homens?” 
Nancy: “Não teve conflito, não, eu resolvi a minha vida. Ai, meu Deus, foi a 
coisa melhor do mundo! Pra mim, resolveu meu problema... É, as minhas 
fantasias, foi melhor a prática do que as fantasias...”. 

 

O casal 

 

Dessa forma, Nancy não sentiu os conflitos existenciais que Dani 

vivenciou em relação a sua homossexualidade; para ela, tudo parecia ser muito 

simples. E estava tão apaixonada que nada lhe era obstáculo.  
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Assim, ambas colocaram que a necessidade do disfarce sempre esteve 

presente na vida do casal, exemplificado pelo fato de, em todos os apartamentos em 

que moraram, sempre ser mantido um quarto da Nancy, o que, por vezes, revelou-

se bastante inconveniente, pois dormiam apertadas em uma cama de viúva, para 

não ostentar uma de casal. Dani brincou que devia ser essa a origem de seu 

problema na coluna vertebral, já que passaram muitos anos desse jeito. 

Na casa de praia, tiveram outra solução: mobiliaram todos os quartos com 

cama de casal, o que foi notado pelas irmãs de Nancy, em aspecto crítico, como se 

fosse algo bastante esquisito: “Mas como? Tudo cama de casal?” Nancy disse que 

fingiu que não escutou, e o assunto não voltou mais à tona. 

O casal forneceu um exemplo de como articulavam esse disfarce, 

narrando a estratégia utilizada para comemorar os 25 anos de casamento em meio 

aos amigos gays, mas também com a presença dos familiares queridos de ambas. 

Escolheram um buffet sofisticado, com ambientes amplos, falaram à família que iria 

ser uma comemoração de aniversário de vários amigos e, portanto, não havia 

necessidade de presentes ou cumprimentos, para evitar algum constrangimento, e a 

festa foi um sucesso, porque os irmãos e sobrinhos de ambas sempre se deram 

bem com seus amigos, enquanto estes respeitavam a privacidade das duas e 

entendiam a necessidade do disfarce. Todos dançaram e se divertiram a valer, e 

elas puderam comemorar uma data tão importante ao lado das pessoas que amavam. 

Socialmente, elas não expressavam nenhum gesto de caráter amoroso, 

admitido somente nos momentos privados ou quando em sua roda de amigos, 

embora a afetividade sempre estivesse presente. 

Quando perguntadas se haviam legitimado a relação amorosa por meio 

de União Estável, Dani respondeu: “Não, ainda”; a pesquisadora questionou se 

haviam feito testamento. “Ainda não”, disse Nancy; Dani, “Também não!”, e riu. 

Nancy continuou: “Precisamos fazer”, mas Dani justificou com uma impropriedade, 

“É, isso pra mim também me pega muito porque eu tenho contato com fornecedores, 

aí, se eu ponho assim, bom, aí, se eu tenho que alterar meus contratos, é civil, é 

civil”. Informação: somente o casamento altera o estado civil do indivíduo; a União 

Estável, não, permaneceriam ambas como solteiras. 
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7.1.1.3 Legado geracional  

 

Dani 

 

O legado de Dani foi tradicional, com o estabelecimento da 

heteronormatividade como padrão absoluto e sem possibilidade de abertura para 

alguma mudança. Lembrou que sempre soube que existia um primo homossexual 

na família de sua mãe, mas ninguém falava a esse respeito, nem bem, nem mal.  

Dani reconheceu que tanto do lado da mãe quanto do pai, em sua família 

eram as mulheres que mandavam - italianas fortes, grandes, de peitos fartos, como 

ela mesma descreveu. Quando Nancy a recordou que ela, Dani, havia sido assim, 

tanto que fez redução de mama, Dani não percebeu a similitude, dizendo ter 

estatura baixa, ao contrário de suas antecessoras, altas e com mais peso.  

Dani relatou que seu avô materno foi um grande contador de histórias, 

pois gostava muito de ler jornais e de participar às pessoas seu conhecimento, daí ser 

considerado o mais culto da família. Dono de pequena livraria, ficava na conversa com 

os clientes, enquanto sua avó era quem trabalhava de fato – e ainda era ela quem 

levava cafezinho na cama todas as manhãs para o marido, apaixonada por ele. 

Ela não se recordou do avô paterno, mas da avó, sim, mandona e grande 

influência na vida de seu pai. Mãe de sete filhos, todos sob sua asa. 

Dani veio de uma família com pai e mãe que foram apaixonados, tendo 

um irmão quatro anos mais velho. Seu pai era bastante ambicioso, mas calmo, e sua 

mãe, assertiva e seca, sem expressão afetiva, algo que veio a mudar um pouco no 

final da vida, ficou mais dócil e afável. Por meio de muito trabalho no comércio, 

sempre contando com a ajuda da esposa, seu pai conseguiu chegar a uma posição 

de conforto financeiro, propiciando um bom padrão para a família. 

Ela revelou que no início de vida, ele era muito machista, não aceitando 

nenhum tipo de ajuda de sua mãe, algo que ela havia lhe proposto, pois era muito 

jeitosa na culinária e até tinha clientes, querendo colaborar financeiramente com a 

família. Ele recusou solenemente, dizendo não querer se ver submetido a essa 

situação. Ele também era extremamente ciumento, hostilizava até mesmo figuras 

midiáticas, como, na época, o famoso cantor-galã Frank Sinatra, que a esposa 

admirava.  
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Dani tinha muita afinidade com seu pai - diz que era a sua sombrinha. 

Quando pequena, ele a levava para visitar a loja nas manhãs de sábado e domingo, 

e por lá ela ficava brincando. Apontou que seu pai tinha predileção por ela, enquanto 

sua mãe nutria o mesmo pelo irmão. 

Segundo a afirmação de Alberto Eiguer (1983) de que a conjugalidade 

vem a reatualizar o percurso edípico dos parceiros, podemos considerar que Dani 

estabeleceu sua identificação com seu pai, remetendo seu desejo a sua mãe, uma 

das possibilidades que o complexo permite, sem qualificações normativas ou morais 

adjacentes. Como esclareceu Paulo Roberto Ceccarelli (2008, p.75), “A conclusão 

que podemos extrair é que tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade 

são destinos pulsionais ligados a resoluções edipianas”. Na verdade, concordamos 

com Eiguer quando ele disse que “Reconsiderar o complexo de Édipo fica, ainda, 

uma tarefa a ser realizada (2007, p. 17)”.  

Dessa mãe, ela recebeu um legado singular, extremamente restritivo e 

opressor: o de continuar a alternar dois nomes próprios na cadeia geracional 

feminina - um dia, uma Theresa concebeu uma criança em quem colocou o nome de 

Daniela; esta, ao se tornar mãe de uma menina, deu-lhe o nome de Theresa, e 

assim por diante. Agora, Dani, representante da quinta geração, havia rompido essa 

corrente: era homossexual, não tinha filhos - e nunca os desejara.  

Seus pais tiveram vidas longas, cumprindo o papel do casamento 

romântico até o final: três meses depois da morte da esposa, ele faleceu. Ela estava 

com 83 anos, ele, com 80. Dani reconheceu claramente este legado: “Na minha 

família a maior parte eram todos apaixonados”. 

Pode-se pensar que, diante de uma herança tão formal quanto a de Dani, 

a solução mais fácil talvez fosse o recalque de sua sexualidade e, em consequência, 

um casamento heterossexual com a continuação da linhagem. Ou o rompimento 

com o núcleo familiar, oportunidade que ela mesma teve quando viajou para o 

exterior, provavelmente o caminho adotado por muitos. Dani, contudo, permaneceu, 

pessoal e profissionalmente, herdando a empresa do pai, fazendo-a crescer, e 

comprometendo-se em um casamento longo e apaixonado como os pais tiveram, 

sendo ela mesma ciumenta como relatou o pai ter sido, extremamente apaixonado 

pela mulher, como ela por Nancy. 

Observamos, também, que, embora Dani se reconhecesse a herdeira que 

ocupou o lugar paterno, sob o ponto de vista da herança materna, ela também 
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recebeu a força das mulheres que a antecederam, mas, aparentemente, não 

percebeu essa influência sobre si, preferindo remeter-se ao pai. 

 

Pesquisadora: “E o que você acha que trouxe, Dani, para o casamento de 
vocês?” 
Dani: “O que eu trouxe? Hum... A vida que eu tive, que eu fui educada, só 
que nos mesmos moldes do meu pai e da minha mãe, só que com outra 
mulher.” 

 
 

Interessante foi notar que na única vez em que Dani proferiu duas 

palavras de baixo calão e associadas ao universo masculino (aliás, como quase 

todos os ditos nomes feios), foi quando se referiu ao padrão de ter que gerar uma 

criança para dar-lhe o nome de Theresa, manifestação de impaciência ante tal jugo. 

Entretanto, ao manter e conservar o espaço que foi de seus pais, ao 

reproduzir um casamento pautado pelos valores por eles transmitidos, Dani não 

deixou de se inscrever na cadeia do grupo familiar; porém, realmente fundando a 

sua própria subjetividade, fazendo a sua história e assumindo a sua herança – “A 

transmissão psíquica intergeracional é um trabalho de ligações e de transformações 

(GRANJON, 2000, p. 24).” Se o seu casamento não foi oficialmente reconhecido 

pelos pais, a presença de Nancy, no entanto, foi aceita como a da companheira 

constante, em todas as cerimônias familiares, como casamentos, batizados, 

enterros, participando da vida de todos. Estamos tratando da ordem do não-

nomeado, embora exista o reconhecimento tácito, ou seja, é algo visto e é sabido 

com o que se relaciona, mas não merece um lugar definido na linguagem falada, o 

que vem a requerer outro tipo de dispositivo para ser analisado.  

Com relação ao legado, não podemos precisar em qual herança a 

homossexualidade de Dani e de Nancy poderá se converter em relação aos seus 

sobrinhos. Se permanecer no não-nomeado, pode vir a se constituir em um legado 

transgeracional; pode ser que os vínculos estabelecidos entre as duas gerações 

venham a permitir a fala do que só foi assumido pela visão, transformando-se em 

herança intergeracional, aquilo que foi elaborado. 

Puget (2000) nos trouxe reflexões sobre eventos traumáticos que 

ocorriam em uma família e acabavam por provocar alterações no conjunto, gerando 

mudanças nos tipos de vínculos existentes.  
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Criam-se novos conjuntos baseados na memória e esquecimento do evento 
que exigem novas práticas e se impõe um fazer em função de algo que tem a 
ver com o imprevisto ou incapaz de gerar formas vinculadas adequadas a 
certos momentos vitais. O conjunto ou o grupo familiar subitamente se 
congela em torno de tal evento ou sofre uma desorganização. O evento se 
inscreve como memória traumática com tendência a se fixar (p. 76). 

 

Acreditamos que, por vezes, como no caso da mãe de Dani, o 

reconhecimento da homossexualidade da filha tenha lhe sido quase insuportável. No 

entanto, a partir da entrada de Nancy no núcleo familiar, foi sendo possível que ela 

elaborasse seus sentimentos hostis à escolha da filha e, com o passar dos anos, 

fosse capaz de com ela constituir um vínculo de apreço e respeito. Não podemos 

dizer que houve integralmente um trabalho elaborativo que desse espaço à 

construção da simbolização necessária para que existisse uma produção de 

realização; mas algum movimento houve dessa mãe para conviver com o casal. 

Embora não confirmado, já que está na ordem do não-nomeado, o evento 

traumático, neste caso, também gerou mudanças, muitas delas criativas, como o 

apoio mãe-Nancy quando de algum pedido a Dani. 

 

Nancy 

 

O legado de Nancy, se não impingiu a ela restrições quanto ao exercício 

da homossexualidade, como com Dani, trouxe-lhe, porém, a necessidade de 

elaborações emocionais com relação a sua herança. 

A sua avó materna era considerada alcóolica, qualificada por Nancy como 

porreta!, que veio a se casar com um homem doce e manso, ambos nascidos no 

Sul. Eles tiveram seis filhos, três homens e três mulheres, tendo um dos homens 

optado pelo sacerdócio. Este tio de Nancy, padre, chegou a benzer os dois 

apartamentos em que elas moraram. 

Os avós paternos morreram antes de ela nascer. Eram italianos, somente 

o pai nasceu aqui - o caçula de sete filhos. Chegou ao conhecimento dela que o avô 

era um homem rigoroso e bravo. 

Nancy contou que sua mãe era muito bonita e vaidosa, casando-se aos 

dezenove anos de idade e, a partir daí, somente se dedicando ao lar e à família. 

Antes disso, dava aulas e, por isso, Nancy parece que tem uma imagem dela como 
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tendo tido algum tipo de vida diferente da que levou após o casamento, dado que 

neste último fez o papel de esposa ciumenta do marido mulherengo.   

Seu pai, por sua vez, que trabalhava em outra cidade, depois que a 

esposa ficou doente, passou a visitar a família mensalmente – Nancy disse que os 

médicos de sua mãe recomendaram que o marido se afastasse por algum tempo, 

visto que sua presença acabava por lhe desencadear mais crises. Sua descrição da 

profissão e do trabalho do pai não foi muito clara, ele teria sido uma pessoa de 

confiança e atuava em um negócio familiar, no qual chegou a ter posto de direção. 

Depois, informou que o pai tinha tido formação operária também, algo comum na época. 

Os pais de Nancy tiveram sete filhos, quatro mulheres e três homens, e, 

para todos, o pai escolheu nomes de pessoas de prestígio; os três primeiros com as 

mesmas iniciais, bem como os três últimos. Somente Nancy foi letra diferente, batizada 

com o nome de uma artista famosa da época. Foi a única que nasceu em um hospital; 

os demais foram partos caseiros, auxiliados por uma parteira e pelo próprio pai. 

Nancy, contudo, bem como o irmão que a antecedeu, não conheceram 

essa mãe funcional e, assim, as conversas sobre ela sempre foram feitas sob forma 

velada. Como a que um dia a sua irmã lhe contou: a mãe tinha feito um aborto, mas 

isso não era assunto para ser comentado. 

 De igual modo, outra faceta materna, dessa vez em relação ao marido, 

apareceu quando, em dado momento, a pesquisadora se referiu ao fato de a mãe ter 

tido tantos filhos, engravidando mesmo após ter-se iniciado seu período de 

adoecimento, isto é, após o penúltimo parto, com comportamento ausente e 

depressivo. Nancy se alterou visivelmente ante a pergunta, dizendo que já havia 

pensado nisso, e que achava um absurdo. Dani, então, em um aparte, comentou 

que a mãe de Nancy era muito bonita, daí, possivelmente, o interesse do marido.  

 

Nancy: “Mas com toda aquela doença, com todas aquelas coisas, a gente 
também, nunca foi uma coisa boa pra gente engolir essa, entendeu? A 
verdade é uma coisa assim que também ninguém vê com bons olhos, né? No 
fim, a gente acaba julgando.”  

 

Esclareceu que chegou a perguntar ao pai o porquê de terem tido tantos 

filhos, mas ele ficou muito bravo e não respondeu. Neste momento, elas fizeram 

uma digressão, e lembraram a fala de um cunhado de Nancy, já bastante idoso e 
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com a esposa adoentada, dizendo como lhe era difícil ficar sem sexo, mesmo 

naquela idade. Reconheceram-se espantadas com esse posicionamento masculino. 

 

7.1.1.4 Escolha do par e início da relação amorosa 

  

Elas se conheceram por meio de uma amiga comum. Se para Nancy este 

encontro teve correspondência aos seus anseios, para Dani desencadeou um conflito. 

De um lado, sentiu forte atração física por Nancy, mas, por outro, estava em um 

momento de vida em que havia decidido não mais insistir na vivência lésbica. Depois, à 

medida que foram se conhecendo, descobriu que tinham muitas coisas em comum.  

 

Dani: “Ah, a Nancy era muito meiga, era, era, tinha um, um, primeiro o que te 
atrai no primeiro momento era o visual. Depois aí você vai conhecendo, e aí 
eu acho que tinha muita coisa, que nem a gente falou, muita coisa que batia 
muito, sabe?” 

 
 

Já Nancy esclareceu que Dani era uma pessoa que abraçava muito, não 

somente no sentido físico, mas quanto ao companheirismo, no apoio em situações 

que passavam juntas, somando forças. O apoio obtido na relação veio a reiterar o 

espaço da conjugalidade como aquele que disponibiliza acolhimento e permite que, 

além das projeções, seja possível reconhecer e elaborar sentimentos de angústia. 

Além da sustentação que Nancy reconheceu, na dimensão inconsciente também 

existem acordos, de caráter complementar, no qual os parceiros podem tanto se 

desenvolver em direção às demandas do outro, quanto renunciar às suas partes 

projetadas (MAGALHÃES, 2003). 

Depois de um ano de namoro, Dani se impactou com o que sentia por 

Nancy; assustou-se: “Então é isso mesmo? Sou homossexual?” E, por estar o 

relacionamento bom demais, e sentindo-se amedrontada perante esse sentimento, 

decidiu viajar pelo mundo, permanecendo três meses fora. Enquanto isso, Nancy a 

esperou, sem ciúmes, sem insegurança, mesmo em tempos em que não havia 

tecnologia provinda da web e o correio demandava longa espera de entrega – disse 

que se sentia tão apaixonada, que confiava cegamente em que tudo daria certo. Não 

houve rompimento para que Dani viajasse. 
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Dani: “De alguma coisa que eu falava assim, ‘Mas não é possível, então eu 
sou homo... (Não completa a palavra), é a confirmação!’ Quer dizer, 
entendeu?” 
 
Nancy: “É que eu fui a confirmação de que ela não tinha jeito (No final da 
frase, ri). Ela era homossexual mesmo. Ela queria fugir disso...”. 

 

A ausência foi marcada por cartas lindas, no dizer de Nancy, e troca de fotos. 

Dani retornou antes do tempo previsto, e, então, reataram a relação. Por 

mais dois anos, permaneceram cada uma morando individualmente nas casas de 

seus pais, mas sempre com um apartamento alugado para se encontrar em fins de 

semana. Até que, após três anos de relacionamento, um dia Nancy decidiu que não 

mais iria voltar para casa, iria morar ali. Já era o terceiro apartamento que alugavam. 

Com dificuldade, pois a reação da mãe de Dani foi violenta, ela também conseguiu ir 

para lá. Nunca mais se separaram. 

 

Nancy: “Ah, tem tanta coisa que justifica... A gente passa por tantas 
situações, o companheirismo...” 
Dani: “Ah, tem uma cumplicidade aí...” 
Nancy: “Cumplicidade!” 
 
 

Podemos pensar que, no caso deste casal, aplicou-se com propriedade o 

fato de que a escolha da parceira veio a possibilitar a estruturação e a organização 

de cada uma e, mais do que tudo, a oportunidade para se reinventar ao lado da 

outra (MAGALHÃES, 2003).  

 

O tecido grupal do psiquismo (ou dimensão intersubjetiva) pode ser 
trabalhado tanto na dimensão simbólica, quanto no campo do imaginário e no 
eixo da transmissão geracional. Hipoteticamente, podemos considerar que as 
alianças fundadoras do casal e da família são seladas sobre vínculos 
genealógicos que, em certa medida, determinam a eleição inconsciente de 
outra linhagem familiar (CORREA, 2000, p. 42). 

 

7.1.1.5 Estabelecimento da conjugalidade 

 

Dani e Nancy estão juntas há 40 anos. Nunca se separaram.  

A atração física sempre foi um ponto forte no par - até hoje mantêm uma 

sexualidade viva, ambas ainda se sentem atraídas fisicamente uma pela outra. Dani 

disse ser consequência, talvez, do tipo de vida que tinham. Contou, por exemplo, do 

último final de semana, em que chegaram à casa de praia, serviram-se de uma dose 

de whisky, colocaram uma música, foram para a piscina olhar o pôr do sol e, com 
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isso, fez-se um clima para o desejo aparecer. E voltaram a enfatizar as viagens que 

sempre fizeram, dificilmente ficavam em São Paulo nos fins de semana. Colocaram 

essas saídas como uma condição sine qua non para elas se manterem bem. Ambas 

se cuidam muito fisicamente, ou seja, fazem exercícios regularmente, frequentam 

salões de beleza e são elegantes em sua apresentação. 

Porém, Nancy contou que, quando menopausou, passou por sintomas 

muito desconfortáveis, ondas de calor muito fortes e libido muito baixa, tendo o 

mesmo acontecido com Dani, e elas ficaram alguns meses sem ter relação sexual. 

Mas, como definiu Nancy, “Ficar sem transar é uma porta aberta”. Ao que Dani 

completou: “Fechar mais a ostra”. Em nossa compreensão, a atividade sexual era 

considerada pelo casal como algo de importância, e sua ausência poderia deixar em 

aberto algumas carências, o que provavelmente viria a fragilizar o par. Com isso, 

decidiram enfrentar a falta de libido com criatividade, superando a crise. 

Ambas disseram ser os amigos muito importantes; tinham um grupo de 

casais, também gays, com os quais podiam estar à vontade, viajar, sair para jantar, 

todos pertencentes ao mesmo nível socioeconômico e também discretos, como elas.  

Com eles, falavam de si, mas sem revelação aberta sobre os fatos de suas vidas; 

mesmo quando vivenciaram crises difíceis, permaneceram sós. 

Nancy revelou que queria envelhecer sendo uma velhinha bem 

espertinha. Confessou o desejo de ser enterrada com Dani, no túmulo de sua família. 

Disse ela que, de sua parte, sendo todos os irmãos mais velhos, nunca seria visitada 

pelos sobrinhos; já Dani, não, seu irmão e família eram mais presentes em sua vida. 

Elas viviam no mesmo espaço em que os pais de Dani tinham morado, 

mas mantiveram somente alguns objetos da casa original, como a mesa de jantar 

que existia há mais de sessenta anos. O apartamento tinha vários porta-retratos com 

os familiares de ambas, inclusive os falecidos. Todos faziam parte. 

Poderíamos dizer que o ideal do grupo familiar (KAËS, 2001), embora 

rompido em sua estrutura formal, foi reinventado - Dani não se casou sob a 

heteronormatividade e nem teve uma filha para chamar de Theresa, mas se 

manteve no ambiente em que seus pais viviam, contudo, sob paginação nova, 

acrescida de móveis e decoração do gosto das duas.  
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7.1.1.6 Performances de gênero na cotidianidade 

 

As performances de gênero não são muito definidas, embora a de Dani 

seja a de sustentar a estrutura que possuem - como as propriedades estão em seu 

nome, ela se sente responsável por ambas. Além disso, tem renda muito superior à 

da companheira, hoje aposentada.  

 
Dani: “A Nancy cuida das coisas dela e, a nossa vida, financeiramente, é 
por minha conta”.  
Nancy: “A maior, sim, tem a casa lá, não sei o quê... Mas eu contribuo, 
sim!”. 
Pesquisadora: “Você contribui?” 
Nancy: “É lógico! Não sou de ficar eu com o meu dinheiro e depois... Não, 
não é isso não. De forma nenhuma. Isso é dividido, mas não essa rigidez, ó. 
Não, eu pago a empregada, vou fazer compras, entendeu?” 

 

Assim, embora haja sobreposição financeira de Dani, em nenhum 

momento da entrevista pudemos notar, ou foi falado, qualquer tipo de subjugação 

em decorrência disso. 

Elas pontuaram não ser muito preocupadas com as estereotipias de 

gênero, Dani disse que gostava de fazer cerâmica, mas também de marcenaria; 

Nancy, rindo muito, diz que, por vezes, era ela a chamada de espada (ou seja, com 

virilidade), ao invés de Dani, considerada a provedora da casa, pois é brava.4 

 Mas ambas tinham certa idealização quanto à força das mulheres, 

quando comparadas com os homens, de forma geral. Elas acreditavam que, quando 

casados, se as esposas morressem antes deles, não conseguiriam viver sozinhos. 

 

Nancy: “Eles não sabem superar aquilo, o mundo morreu porque, tudo eles 
foram... eles foram o tempo todo acolhidos.” 
Pesquisadora: “Quer dizer, se fosse o contrário, se seu pai tivesse falecido 
antes que sua mãe...” 
(Elas respondem juntas): “Ih...!” 
Dani: “Ah, minha mãe falava assim, ‘Vamos bater perna, heim, gente?’” 
Nancy: “Ela ia saber melhor lidar, acho, com isso.” 
Dani: “Eu acho que a mulher sabe lidar...” 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4
 As denominações do universo heterossexual, bem como palavras a princípio pejorativas, são 

utilizadas pelos homossexuais, geralmente e sob forma estratégica, de modo caricatural e bem-
humorada. No caso, com a palavra espada, que caracteriza o homem viril. 
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7.1.1.7 Dinâmicas conjugais 

 

Hoje, no dizer de Dani, alcançaram a idade da serenidade, nem se 

lembravam mais da última vez que haviam brigado - ficaram conjecturando se 

seriam dois, três anos, e não recordaram nem o motivo. Mas nem sempre foi assim: 

no início da relação, Dani era muito ciumenta e dominadora, pressionava Nancy 

para que esta fosse diferente e, por um período, as brigas se intensificaram, 

chegando à agressão física – “Nos estapeamos algumas vezes, poucas”.  

O processo de enamoramento conduzido pela idealização, ao ter o 

confronto com a realidade do outro, pode produzir no casal, por vezes, a não 

aceitação: com Dani, por exemplo, aparentemente houve a necessidade de ter 

controle sobre Nancy, querer moldá-la. 

 

Nancy: “Eu tinha vontade de perguntar para umas amigas, conversar, 
entendeu? Mas não tive essa... Era muito fechada, sabe? E, principalmente, 
porque a gente estava se agredindo. Então eu acho que isso também é 
constrangedor você falar. Hoje, eu não tenho problema de falar isso, mas, na 
época, era muito constrangedor, por que... É contrangedor. É.” 

 

Ou seja, além de passar por uma grande crise, o casal gay não conta com 

nenhum apoio externo; também o fato de assumir estar em uma relação 

homossexual entre mulheres e com violência, não é tarefa fácil a ser enfrentada 

(NUNAN, 2004).  

 

Assim é que, no começo, espera-se ficar com o bom e curar magicamente o 
que é inaceitável. Quando se constata que os aspectos bons e maus são 
indissociáveis, é comum ocorrerem depressão e movimentos que oscilam 
entre a regressão e a imposição; ou seja, forçar o parceiro a cumprir o pacto 
e corresponder às fantasias idealizadas do início da relação (LEVY; GOMES, 
2011, p. 46). 

 
 

Segundo Eiguer (2010), crises são processos cujos desdobramentos se 

iniciam a partir de um fato que traz o estranhamento no outro, como se, de repente, 

os dois, que eram um só, começam a não mais se reconhecer, há uma quebra em 

relação à identidade de quem é aquele que se apresenta e, com isso, abertura a 

sentimentos de dúvida, trazendo instabilidade ao vínculo. Dessa forma, angústias 

advindas da incerteza sobre a relação começam a se potencializar, gerando 

tentativas de compreensão sobre o acontecido, comumente realizadas a partir das 
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vivências que se tenha, se construtivas ou persecutórias, o que irá determinar a 

sequência do conflito, que pode vir a se manifestar como violência simbólica e até 

mesmo física, como no caso de Dani e Nancy.  

De alguma maneira, elas elaboraram esse conflito e conseguiram superar 

as dificuldades de aceitação do diferente no outro, em que cada uma era única, e 

não mais a projeção da outra, como no enamoramento. Mas nunca dormiram 

brigadas - sempre houve conversas depois dos atritos. Até demais, no dizer de 

Nancy, visto que Dani fez psicoterapia em grupo por sete anos, e a todo momento 

solicitava Nancy para isso, o que a aborrecia muito, pois não chegava a entender o 

que a outra queria dizer. 

 
Nancy: “Ai, a Dani queria conversar tanto...! Ela me enchia o saco...!”  
Dani: “Sabe o que acontece...” 
Nancy a interrompe: “Nossa! Sabe, discutir a relação?” 
Dani: “Aí é que está.” 
Nancy: “Ela brigava, eu não entendia nem por que ela estava brigando, e ela 
queria falar... Eu falava, ‘Essa coisa de ser terapeutizada é um saco! ’ (Nancy 
conta de forma engraçada). “Ela queria falar, e eu falava, ‘Mas por que essa 
mulher fala tanto?’ Quer discutir tanto que eu não estou entendendo nem 
porque eu briguei’, entendeu? E isso incomodava...” 
Dani: “Isso me incomodava.” 
Nancy: “Isso incomodava porque eu não entendia ela. Eu não entendia essas 
crises, eu não tinha essa crise.”  

 

Este dado veio somar a outras informações, como a dos ciúmes de Dani, 

possivelmente configurando a estrutura conjugal que ambas compuseram como 

fusionada, sem muito espaço para a alteridade – daí a ausência de amigos 

heterossexuais ou de amigos próprios a cada uma, e não somente do casal, bem 

como o fato de sempre estarem juntas. Porém, e este dado é mencionado por Dani 

ao comentar sobre seus ciúmes, quando Nancy começou a trabalhar em um local 

em que os funcionários tinham o costume de se encontrar para uma happy hour, 

podemos considerar que, quando no social, e por disfarçarem a relação, possam ter 

passado por situações constrangedoras quando do interesse masculino por elas. 

Porém, e aqui entra a diferenciação, é esperado que casais de mulheres 

tenham uma formatação fusionada, isso é atestado em pesquisas. São duas 

pessoas que têm um metabolismo flutuante, que muitas vezes alteram 

drasticamente seus comportamentos, podendo torná-las irritadiças, por vezes com 

dores, em outras ocasiões, com instabilidade de humor. Se formos levar em conta 

as características de gênero construídas socialmente, embasada na biologia, a 
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intensidade emocional é mais marcada, embora se saiba que, nessa questão, tudo 

deve ser relativizado, dada a diversidade humana.  

 

Nancy: “Às vezes, a gente fica brincando, ‘Bom, se eu arrumar alguém, se eu 
arrumar alguém... Coitada!’ (Ri). De nós e de quem entrar, porque é muito 
confuso, não é? É muito tempo, já não sei mais nem... Tem umas horas que a 
gente não sabe mais o que é um, o que é o outro. É complicado.” 

 
 

Ao se recuperar o artigo de McKenzie (1992), pode-se pensar que a 

necessidade que ambas tiveram de se preservar, e à sua união, talvez tenha 

funcionado como um instrumento de manutenção da integridade do par. Mecanismo 

de defesa necessário e estratégico que, contudo, não impediu que ambas se 

desenvolvessem individualmente, nem que a relação amadurecesse a ponto de 

poder conter, por exemplo, amizades com mulheres e, por que não, o desejo de 

contar sua história de amor em uma pesquisa científica.  

Ressaltamos que, na literatura, em grande parte casais fusionados têm 

dificuldade de lidar com a realidade, ou seja, como vivem idealmente uma fantasia 

de completude, podem vir a se frustrar quando em contato com as limitações 

impostas no dia-a-dia (MAGALHÃES; FÉRES-CARNEIRO; GORIN, 2013). Este 

dado não foi observado neste casal, o que, possivelmente, requer adequação do 

dispositivo conceitual para abranger relações de casais de mesmo sexo.  

Nancy procurou apoio no outro, também nele se completava, mas seu 

movimento era diferente, ela saía em busca – foi quem se candidatou à pesquisa, 

quem falou das crises que tiveram, seja de agressividade, seja sexual, e quem se 

expôs sem defesas aparentes. Podemos interpretar que existia uma insatisfação não 

nomeada em Nancy, que a lançava sempre ao movimento. 

Por meio da análise das histórias de ambas, vislumbramos um casal em 

cuja dinâmica talvez existisse a necessidade em Dani de sustentar financeiramente 

a estrutura, mantendo Nancy dela dependente, do mesmo modo que ela dependia 

de Nancy, mas em outro aspecto, o emocional. Nancy era mais independente do 

que Dani; esta, sim, necessitava do amor reafirmado. Talvez aqui também se 

encontrem acordos escorados no inconsciente.  

Quando perguntei sobre o que a atraía em Nancy, Dani respondeu 

dizendo da atração que ela ainda exercia sobre a parceira, não à questão feita. 
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Pesquisadora: “E hoje, o que te atrai nela, por que você continua com ela? 
Por que já não é mais a mocinha, né? O que te atrai nela?” 
Dani: “Vixe. Ela ainda olha pra mim e fica, fica atraída, ué! Ela fala, pelo 
menos ela fala.” 

 
 

Talvez também possa haver alianças inconscientes quanto ao fato de 

Dani não legitimar o relacionamento, garantindo direitos patrimoniais a Nancy e 

incluindo-a em sua família, desejo manifesto de Nancy. Mas isso é apenas uma 

inferência, devido às poucas horas de entrevista. Da mesma forma, podemos 

aventar a hipótese de que Dani tenha proporcionado a Nancy um tipo de vida em 

que o entretenimento, como as viagens, era um elemento fundamental, talvez vindo 

ao encontro do que a sua dinâmica psíquica requeria e, assim, possivelmente, a 

afastar da angústia da perda, já que marcada pela indisponibilidade materna.  

O artigo de Riggle, Rostosky e Prather (2006) trouxe a informação de que 

a legitimação da relação estava associada a alguns fatores, o primeiro deles, o 

tempo de relacionamento – quanto mais o casal avançava nos anos, maior era a 

probabilidade de se legitimar. Em sequência, estava o fato de a relação ser 

reconhecida pelo meio familiar, o que também, aparentemente, conduzia o par 

homossexual a estabelecer testamentos ou se formalizar mediante Uniões Estáveis. 

Não temos dados para avaliar as motivações inconscientes de Dani para não 

promover a legalização de sua relação amorosa com Nancy; conscientemente ela 

manifestou o receio de prejudicar sua vida profissional. Podemos criar a hipótese de 

que a família numerosa de Nancy (no momento da entrevista, dezenove sobrinhos-

netos, filhos de seus dez sobrinhos), possa lhe trazer preocupações com o 

reconhecimento do casal em termos patrimoniais, caso ela faleça antes de Nancy. 

O que se pode notar, porém, é que, conforme as mudanças que 

ocorreram na sociedade, criando um clima mais afeito à diversidade, o casal iniciou 

uma nova fase quanto à visibilidade do relacionamento e a sua assunção social: há 

seis meses antes da entrevista ocorrer, pela primeira vez, haviam constituído uma 

conta conjunta bancária com e/ou. Outro dado: assim que receberam o convite para 

participar desta tese, candidataram-se; contaram que, no meio dos amigos, essa 

atitude foi recebida com certo estranhamento, como se a finalidade do estudo não 

justificasse a exposição de suas vidas. Finalmente, quando da segunda entrevista 

para aplicação do teste, com um espaçamento de duas semanas, devido a uma 

viagem entre os dois encontros, avisaram à pesquisadora que haviam decidido não 
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mais manter o quarto da Nancy - como precisavam de um lugar para ser escritório, 

resolveram mudar o mobiliário. 

 Foi significativa a fala de ambas, como se realmente estivessem se 

livrando de um fardo. 

 

Dani: “Agora chega, agora chega.” 
Nancy: “Encheu meu saco. Eu estou precisando de... de uma mesa maior 
para trabalhar...” 
Dani: “Chega, agora definitivamente vai ser um escritório, certo?” 

 

7.1.1.8 Interseções entre a homoconjugalidade e a homoparentalidade 

 

Nancy revelou que gostaria de ter sido mãe. Contou que, em um 

determinado dia, teve a consciência dessa impossibilidade, ao ser questionada por 

uma cunhada sobre se ela não teria filhos. Disse Nancy, “Puxa, e aí é que veio, 

puxa, não vou ter uma família naquela construção. Porque a gente foi conduzida e 

formatada para isso, né?”. Acreditava que casais sem filhos eram mais egoístas, não 

se viam obrigados a exercitar este despojamento. 

Ao mesmo tempo, Nancy disse de seu pensamento de que criança seria 

incompatível com a homossexualidade: 

 

Nancy: “Eu não enfrentaria todas as, as, o que a gente enfrenta pra gente 
mesmo, com uma criança. Jamais. Aí, tinha escola, amigos, eu ia ter que 
viver uma farsa... Eu falei, ‘Eu vou viver uma farsa dentro da minha casa?’ Eu 
não admito, jamais. Porque não foi fácil você conviver com a própria homo... 
Se aceitar, se... A sua família, né? Eu acho que é... No serviço, no dia a dia, 
coisas que... Todo mundo no fim acaba sabendo, todo mundo sabe, todo 
mundo fica quieto, te respeita, mas porque, de repente, você não fala do 
marido, você não fala do namorado, você... Você sabe que teve até uma fase, 
não sei, às vezes pras pessoas, falava assim, ‘Ah, é minha irmã’. Depois 
fiquei, ‘Será que tá certo eu falar isso... Irmã?’ (Fala em voz de sussurro). Aí a 
gente fica pensando, ‘Será que isso tem...?’ Não, não tem nada! Não tem 
nada, sabe por quê? Porque é mais fácil! Outro dia, na aula de inglês, até, 
tinha uma moça, não sei o quê, ‘Você mora com a tua irmã?’ Eu falei que 
morava. Eu falei! Ah, é mais fácil, viu? É mais fácil até em inglês pra falar!”. 
 
 

Dani, ao contrário, contou que nunca teve o desejo da maternidade – até 

comparou todas as dificuldades que passou devido a sua orientação sexual e os 

sentimentos ambivalentes que nutriu a esse respeito, e que, com relação à 

maternidade, isso nunca aconteceu. 

Quando falou dos sobrinhos-netos, reconheceu que se sentia sem o que 

denominou de bate e volta, já que não conseguia dar alguma orientação para o 
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sobrinho em relação aos seus filhos, disse não ter essa vivência. Mas colocou isso 

de forma pontual, sem lamentar o fato, como um dado de realidade. 

 

7.1.2 Aspectos transferenciais e contratransferenciais 

 

A pesquisadora conhecia o casal há poucos anos, sempre as 

encontrando em situações sociais (festas), com periodicidade média de um encontro 

bienal, pois têm amigos em comum que, por sua vez, também não são íntimos.  

Quando o convite foi lançado nas redes sociais, Nancy prontamente a ele 

respondeu, colocando o casal à disposição para a entrevista. 

Não houve dificuldade para marcar os dois encontros, mas os mesmos 

foram intercalados por uma viagem (dez dias na Côte D’Azur, com mais um casal de 

amigas), com o intervalo de duas semanas entre as mesmas. Acreditamos ter sido 

este tempo importante para possíveis reflexões do casal, pois foi em sua volta que 

ambas decidiram pôr fim ao disfarce do quarto da Nancy, fato narrado quando da 

aplicação do teste. 

Elas são muito espirituosas, principalmente Nancy, muito engraçada, 

sempre de forma natural, não forçada. 

As duas mulheres se trataram muito bem, sem exteriorizações de afeto, 

mas com fluência e entendimento tácito. Não ocultaram nada, nem mesmo o fato de 

terem se agredido no passado. Disseram que sentiam ser importante a história 

delas, algo que merecia ser contado, como exemplo de casal. Porém, foi sempre 

Nancy quem irradiou as informações, também foi com ela que os encontros foram 

marcados. Talvez por estar mais disponível, agora aposentada, ao passo que Dani 

tem uma jornada pesada de trabalho. 

Durante a entrevista, não foi notado nenhum tipo de artificialidade; ao 

contrário, as duas estavam calmas, aconteceram muitas risadas durante a mesma, 

sem nenhuma admoestação ou contrariedade pelo que uma falava, jogo de poder ou 

vestígio de hostilidade, nada assim. Ambas estavam à vontade com a pesquisadora. 

E encerraram com uma piada, pois como Nancy, ao longo dos anos, de 

morena ficou loira, Dani disse querê-la novamente morena, a única mudança que 

gostaria de ver nela. 
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7.1.3 Dados e análise do TAT 

 

a) Prancha 4 - A mulher que retém o homem 

 

Dani  

 

Ela iniciou a sua fala de forma precavida, hesitante e sem impulsividade, 

com um Ah... expresso de modo sibilado.  

Dani não chegou a criar uma história, limitou-se a apontar elementos da 

cena, primeiramente a enunciando como algo romântico; porém, ao mesmo tempo, a 

situação também se apresentava como bagunçada, não havia encontro de olhares, 

além de a mulher querer uma atenção que não consegue obter do homem.  

Aparentemente, podemos dizer que sua fantasia, além de não produzir 

fechamento, também não aponta para a resolução do conflito - a bagunça 

mencionada por ela -, porque o homem sai do lugar, deixando-a. Dani coloca um 

motivo nobre para isso acontecer, talvez fosse socorrer alguém, mas não esclarece 

as intenções de ambos.  

 

Dani: “Pelo olhar... Ele está indo, ele pode estar indo embora, mas não do 
relacionamento também. Ah, tem várias, várias, várias, várias análises. Ele 
está... Ele pode estar não indo embora, pode estar indo... Socorrer alguém, 
pode estar indo, sei lá, algumas... Uma coisa é certa: ele está indo.” 

 

 Em sua finalização, disse “Para onde, existem vários desfechos”, ou seja, 

não houve comprometimento com um encerramento, provavelmente o mecanismo 

defensivo acionado foi o da repressão como forma de não entrar em contato com 

conteúdos emocionais mais profundos. Por vezes, isso pode vir a parecer como falta 

de recursos, o que sabemos não ser fato por sua trajetória de vida, que demonstra 

competência profissional e habilidades sociais. 

 

Nancy 

 

Nancy: “É um casal... Hum... Ela, pelo menos é namorada, chegou a ele, tem 
que contar assim essa historinha? (Ri). Chegou até ele, ‘Eu não consigo viver 
sem você!’. Ele... (Pausa de 3”) Tem um ar meio (Pausa de 6”), meio cheio de 
si (Pausa de 3”), como dizendo ‘Meu Deus, como eu vou sair dessa?!’ (Ri). 
(Pausa de 4”) Hã... Acho que sim. Ou não. Ou... (Pausa de 2”) Algo chamou a 
atenção dele e ele se virou, mas, pelo olhar dela, ela está... Na verdade, com 
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alguma conversa muito pessoal, né, muito... Uma conversa qualquer que... 
com o qual ela está querendo... pelo visto, hã, hum, convencê-lo ou então... 
Provavelmente dizer, ‘Olha, vai dar tudo certo’. Pelo o..., pela expressão dele 
olhando, sem querer saber muito do assunto... Parece que é alguma coisa 
nesse sentido, tipo... (Pausa de 7”). Sei lá, criarem alguma situação com a 
qual ele está receoso ou não quer saber, mas ela está tentando... Convencê-
lo. Bonita, ela (Ri). Ele também, parecem atores de cinema, tá parecendo 
mesmo que são. Desde que eu olhei, assim, parecia a Sofia Loren... Como é 
que acaba? (Pausa de 12”). Ela tem um jeito de ser muito persuasiva, né? 
(Ri). No olhar, todo... Provavelmente ela vai, vai... Fazer a cabeça dele, vai... 
Mas é que ele está tão... Ele tem um olhar tão forte, não é só uma questão de 
indeciso, me parece que ele está mais... (Tem pigarro). Querendo sair dessa. 
Mas... Eu acho que ele vai sair dessa (Ri).” 

 

Nancy iniciou sua fala no teste com uma pergunta: “Ué, posso falar?”, 

como se quisesse se assegurar de que estaria fazendo tudo certo, de que se sairia 

bem, mas se confrontou com sua ansiedade, pois após a assertiva da pesquisadora, 

demorou quase um minuto para retomar sua fala. 

Inventou uma história em que a figura feminina era a namorada do 

homem, ela o queria, mas ele buscava se afastar. Ao mesmo tempo, criou frases, 

deu entonação às mesmas, sorriu e ficou séria e, à medida que a história 

prosseguiu, notamos que houve certa defesa manifestada no deslocamento do assunto 

- começou a ponderar se o casal se parecia com esse ou aquele artista de cinema. 

Nancy se expressou de forma a provocar risos na pesquisadora, fez uso 

de quase quatro minutos sem elaboração da história iniciada e, sim, algum tipo de 

repressão, como se não soubesse o que seria o mais certo a ser falado; 

possivelmente ganho de tempo para poder lidar com o que a mobilizava. 

A relação que ela descreveu a partir da prancha foi a de que a mulher se 

movimentou e foi em busca do homem, mas encontrou a sua indiferença, como se 

fosse algo a ser temido no contato com o outro. Mas, valendo-nos de uma 

interpretação compensatória, ela reafirmou que a mulher teria, sim, possibilidades 

desse convencimento, como se ela tivesse o poder da manipulação e da persuasão. 

Mas o homem não era fraco; a ela se antepôs, e Nancy não finalizou seu enredo. 

Quando a pesquisadora já havia retirado a prancha, ela murmurou: “Ele está com 

um olhar tão...”. Como sua fala aconteceu conjuntamente à apresentação da lâmina 

seguinte, não houve reinício do inquérito. A impressão que nos deu foi a de que a 

imagem provocou outras percepções que permaneceram, contudo, subconscientes, 

provocando-lhe ressonâncias emocionais. 
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b) Prancha 9RH - Grupo de vagabundos 

 

Dani 

 

Dani: “Um descanso, pode ser após um trabalho na lavoura, mas com esse 
chapéu não me indica que é lavoura (Pausa). Pode ter sido... Como a gente 
assiste muito filme, né? Pode ter sido uma fuga (Ri enquanto fala) e eles 
estão descansando, e um está de alerta, esse aqui está de alerta. Pode ser 
um... Um assalto, eles tão escondidos... No meio... Se eles estão 
descansando de um trabalho, vão continuar trabalhando, mas por essas 
características aqui do chapéu, pra mim... Vão continuar na vida deles (Ri), 
não me... Não tenho nenhuma... nenhum final! (Rindo).”  

 

Ela não apresentou muitas percepções globais, deteve-se mais nos 

detalhes da cena, nos tipos de chapéus, procurando identificar com mais segurança 

o que o seu olhar percebia. Ao mencionar o motivo para os homens estarem 

posicionados daquele jeito, aventou a possibilidade de estarem fugindo; logo em 

seguida, justificou seu pensamento com o uso da racionalização, por meio da 

associação com os filmes a que assistiu. Interessante ter relacionado esses filmes 

com situações de perigo, em que possa haver fugas e perseguições, como se a 

filmografia se constituísse somente por temáticas desse teor. Prosseguindo no 

sentimento de desconfiança, identificou um dos integrantes como um vigia que 

ficava de alerta enquanto os outros descansavam. Ao final, a história contada disse 

respeito a um momento de descanso após um assalto, mas, até o término, ela ainda 

expressava dúvida se seria isso ou apenas uma sesta de trabalhadores. 

A ausência de um final poderia vir a significar dificuldades para 

finalizações, de forma geral, já que aparentou mobilizar certa angústia, ponto já 

expresso na prancha anterior. 

 

Nancy 

 

Nancy primeiramente identificou trabalhadores descansando, projeção 

bastante comum a esta prancha. Depois, pelo detalhe de localizar os figurantes em 

uma mata, derivou para um monte de bandidos em pausa após um roubo. Podemos 

aventar que ela projetou sentimentos de desconfiança e de persecutoriedade a partir 

da cena de um grupo masculino, porém não adensou esses sentimentos, não 

continuou a história nessa linha. Talvez devido à angústia despertada, Nancy 
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começou a discriminar os personagens, identificando os papéis que poderiam ter no 

bando; para que um possa dormir, outro há que estar em vigília, ou seja, as pessoas 

se complementam em suas tarefas. Ao mesmo tempo, aponta um chefe, e com isso 

podemos pensar que as relações, para Nancy, necessitavam, talvez, de ser 

identificadas e sujeitadas a uma hierarquia; em outras palavras, no grupo existiam 

relações de poder e papéis definidos quanto a sua funcionalidade. 

Pudemos perceber, também, uma leve a presença da sexualidade na 

observação sobre a proximidade dos corpos. 

 

Nancy: “Gozado que tem um de costas, mas não parece que está dormindo, 
tem um outro que chegou, um outro que levantou, ou seja, eles estavam 
dormindo e alguém veio com alguma mensagem... Para eles... Se 
prepararem ou pra fugir.” 
Inquérito: “O que que você acha que é mais possível? O que contém essa 
mensagem?” 
Nancy: “Pode ser pra fugir, né? Por que... Antes, você não fica assim, tão... 
dormindo tão intensamente (começa a rir), podiam estar mais alertas, né? Ou 
tipo, ‘Olha, vai ter encrenca, vamos sumir daqui, vamos puxar o carro porque 
a coisa vai ficar mais... Mais complicada.’ Não é... Esse que está, é, um está 
sobre o outro, né? Ou ele é o, o, ele é o... Chefão, porque senão ele não 
estaria sobre o outro (ri), já teria levado um, um... Ou tinha muita intimidade 
com ele, intimidade no sentido de... (Pausa de 8”). Enfim, é uma quadrilha.” 

  

c) Prancha 9MF - Duas mulheres na praia 

 

Dani 

 

Dani: “Bom, aqui são duas moças... Porque não me parece, pela... pelos 
vestidos aqui... Que que é isso aqui? Será que ela é empregada?   Até 
parece, né? (Pausa). Mas com um olhar, não? Um olhar meio... (Pausa) 
Angustiante, né? Ela está correndo...  De alguma coisa. Que é isso aqui? Um 
caderno? (Quase sussurra). Uma praia... Com salto alto? Bom... (parece que 
vai resolver, mas novamente fica em silêncio) Me parece... Uma empregada 
que foi levar alguma coisa... Porém, a... a moça tá fugindo... Um olhar meio... 
Angustiante, não seria tão amedrontado, assim. (Pausa). E essa não foi 
ajudá-la, só está espreitando (Pausa).  
Inquérito: Do que que ela poderia estar fugindo? 
Dani: Que que ela poderia estar fugindo. (Afirma). Ai, tem tanta coisa, né,  
que ela pode tá fugindo... Ela pode não estar fugindo, ela pode estar indo ao 
encontro, não precisa necessariamente estar fugindo... Ela está correndo mas 
não fugindo, não é um significado de, de, de fugir. (Pausa). É... Mas aqui tá, 
pra mim, é a empregada que está espreitando a fuga, ou a... O encontro... 
Não vejo mais nada que isso.” 

 

Esta prancha provocou angústia em Dani, literalmente expressa pelas 

muitas perguntas que faz, levando-a, possivelmente, a permanecer mais ligada aos 

detalhes, perdendo a complexidade do todo, característica que já havia aparecido na 
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lâmina anterior. Seu movimento em busca de segurança é, então, identificar os 

personagens, e o faz estabelecendo visão de hierarquia em uma relação de iguais, 

pois uma é empregada da outra. Permanece, assim, querendo entender o que 

acontecia na ilustração, usando a racionalidade, maneira de não se envolver com os 

conteúdos emocionais despertados. Assim, pergunta-se quem seriam as duas 

mulheres, se seguravam um caderno, como poderiam correr de saltos altos em uma 

praia... Viu a fuga de uma delas; em seguida, disse estar ela (aquela figura) em 

busca de um encontro, ou seja, uma possível ambivalência entre pedir ajuda ou se 

sentir ameaçada. 

Em sua fantasia, no entanto, podemos depreender que não existiu, em 

nenhum momento, troca entre as duas personagens, e, entre a fuga e o encontro, 

colocou-se um paradoxo que ela não conseguiu solucionar, dinâmica emocional que 

já se apresentou nas pranchas anteriores. Ao final, Dani se fechou e não conseguiu 

se aprofundar em um possível objeto agressor, nem na esperança de uma ajuda: 

“Não vejo mais nada que isso.” 

 

Nancy 

 

Nancy iniciou sua fala com “Hum... Um quadro assim, bem... Romântico, 

né?”, o que pode vir a ser uma crença em seu tipo de conjugalidade, algo já 

apontado. A partir daí, começou a identificar os elementos da cena, vestuário, 

formato de árvore. 

 

Nancy: “Uma está sobre uma árvore, é, uma árvore, só que a outra parece 
que está correndo, agora deu para entender. Ou elas estavam... Muito 
assustada, saiu correndo com medo, parece, não sei... Pela expressão! E a 
outra ficou... Como diria? Também saiu de onde estava, mas aqui é um... Não 
sei se são... Ou estavam lendo, ou estavam... Parece uma... Um caderno, 
um... Não sei. Não sei o que é isso, são panos. Bom, alguma coisa a 
assustou muito. Com medo, saiu correndo.” 
Inquérito: “E o que pode tê-la assustado?” 
Nancy: “Algo que aconteceu em algum lugar próximo a elas, que elas foram 
socorrer ou com medo, mesmo, alguém... Alguém a quem ela teme, né? 
(Pausa de 9”). Porque são bem, uma época, né, das mulheres bem... Anos 
vinte? É... Ou estavam lendo alguma coisa, ou estavam... Comentando algo, 
particularmente, alguém se aproximou, ela estava fugindo daquele local.” 

 

Nancy, em um dado instante, disse: “Termina que essa daqui está com 

um jeito de quem vai...” - e deu uma risada. “Vai ter alguma consequência, né?” 
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Neste momento, pelo jeito como se expressou, talvez de forma maliciosa, pareceu-

nos certa sugestão de uma possível relação homossexual entre as duas, com o 

desaparecimento do medo. Mas não prosseguiu neste veio, direcionou-se para o 

final da história. 

 
Nancy: “É, eu não sei como vai terminar essa história (Começa a rir). Espero 
que ela resolva o problema dela... Não, mas acredito que ela vá... Se ela for, 
se ela tiver correndo de alguém com medo, ela vai se dar mal. Se ela for só 
acudir alguém, aí ela pode contornar a situação e... Vai ter que enfrentar, vai 
ter que enfrentar, pronto, não tem como. Essa está um pouco mais como 
espectadora, né? Não como a atuante na cena...”. 

 

A percepção que tivemos com relação ao que contou foi a de que, além 

de sentimentos de persecutoriedade que possivelmente abrigava, Nancy revelou 

que, quando a situação demandava ajuda, esta poderia ocorrer; porém, quando se 

tratava de uma perseguição, não haveria saída, é preciso enfrentá-la.  

 

d) Prancha 10 - O abraço 

 

Dani 

 

Dani: “Bom, um casal... Parecem realmente um homem e uma mulher... 
Parece ele protegendo ela... Num casal uma proteção. Hum... não me parece 
um... Às vezes, pode ser uma grande ternura, né, um... E aí ele protege ela 
(pausa curta). Não vejo a tristeza, vejo só... Uma... Uma ternura, uma 
proteção...” 

 

 Esta prancha apresenta um casal heterossexual em uma situação de 

proximidade física, e assim foi vista por Dani. A essa construção foi associado um 

caráter protetivo. 

 O fato de ela ter identificado um casal formado por um homem e uma 

mulher não nos pareceu significativo, já que a lâmina conduz a essa interpretação; 

contudo, também pode ser de relevância, ao considerarmos que o casal ainda não 

se legitimou nem mesmo com União Estável. Em outras palavras, a representação 

do casamento, para ela, pode ser exclusiva do casal heterossexual, não sendo 

aplicada ao homossexual. 
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Nancy 

 

 Nancy identificou um casal de meia-idade, mas não especificou gênero, 

ressaltando o caráter afetivo e amoroso do vínculo, independentemente de quem o 

constituía: 

 

Nancy: “Ah, tem que fazer uma história, né? Eu esqueço... Bom, um casal de 
meia-idade... Num momento de afeto... (Pausa de 13”). Num momento de 
amor, mesmo, de afeto, de querer estar junto, de se abraçar. Momento 
íntimo. (Pigarreia, pausa de 7”). Ou provavelmente fazia tempo, então... Um 
reencontro, um abraço, assim, afetuoso, mais do que afetuoso, uma coisa de, 
de... De necessidade, aqui. Uma necessidade muito grande de se 
reencontrar, de... de se apoiar.” 

 

 Por sua expressão pudemos notar que ela não falava em sexualidade, 

mas em afeto, com o tema do reencontro, configurando o casal como partilhando 

intimidade e carinho, um necessário ao outro, um no outro se apoiando, em um 

caráter protetivo e complementar. 

 

e) Prancha 18 MF - Mulher que estrangula 

 

Dani 

 

Dani: “Bom, aqui já é diferente, né? Aqui já é... Aqui pode ser a mãe com uma 
f..., a filha com uma, com a mãe... É, me dá a impressão da filha com a mãe... 
Pela postura, né? Pela...  Não sei. Pelo seio caído... É, uma perda, perda da 
mãe (pausa).” 
Inquérito: “Perda da mãe? Como é que resolve essa situação?” 
Dani: “De repente, se bem resolvido, resolve a perda da mãe. Não perda, ou 
de... despedida, porque se é, se é (Gagueja um pouco), por exemplo, eu 
perdi minha mãe, mas a minha mãe... eu, fui, eu (Gagueja ligeiramente) eu fui 
me despedindo dela, não é uma perda. Tanto que, é lógico que, meu pai e 
minha mãe terem falecido em dois meses, aí você fica desestruturado, mas 
não foi uma coisa que... ‘Ah, perdi minha mãe’ (Fala dramaticamente). Então 
eu acho que podia ser uma despedida... É que tem uma mão, meia assim 
forte, que... Mais...” 

 

Dani, como em outras pranchas, não tem percepção para o todo, 

permanece com atenção ao detalhe - na cena das duas mulheres, identificou que 

poderiam ser mãe e filha pelo seio caído da figura mais velha.  

Primeiramente, nesta prancha, se referiu à perda da mãe, o que pode lhe 

ter suscitado sentimentos de angústia, pois retifica e suaviza o sentimento, fazendo 
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uso da racionalização e considerando ser uma despedida. Fez associações com a 

morte dos pais e com a rapidez com que perdeu os dois. 

  

Nancy 

 

Nancy teve uma reação dramática assim que olhou a prancha: seus olhos 

se encheram de lágrimas de forma intensa, e ela perguntou com a voz embargada: 

“É a morte?”. Foi-lhe respondido que isso não se sabia, era ela que deveria falar o 

que achava. Podemos deduzir, por tamanha expressão emotiva, possivelmente 

dificuldades no enfrentamento da perda. Ao associarmos com sua história de vida, 

sendo a filha caçula e com irmãos bem mais velhos, a morte pode ter sido presença 

constante para ela. 

Talvez tenha feito uso do distanciamento da cena para que pudesse se 

organizar emocionalmente, pois começa a notar o detalhe de que a ilustração era 

antiga. Mas esse mecanismo não a sustenta por muito tempo; podemos aventar que 

os sentimentos de perda estão muito presentes, pois logo em seguida se emociona 

novamente, fazendo uso da autorreferência envolta em muito choro:  

 

  Nancy: “Me lembro da minha irmã” (Chora). 
  Inquérito: “A que faleceu?” 
  Nancy aquiesceu: “Foi muito sofrido” (As lágrimas lhe escorrem na face). 
  Inquérito: “Quem você acha que são essas pessoas?” 

Nancy: (depois de 9”) É mãe e filha, né? Parece pela expressão, né? Que 
mais? Deixa eu ver...” 

 

A cena é pungente e imprevista, motivando na pesquisadora uma 

pergunta organizadora, que conduz Nancy a certo distanciamento da emoção de 

perda, permitindo que se recomponha. 

Dessa forma, já afastada da angústia, Nancy mostra que o recurso de se 

desligar dos momentos difíceis possa vir a lhe aliviar a dor.  

Não chegou a criar uma fantasia, pois associou a cena com a sua própria 

história, lembrando-se da morte de sua mãe, amparada por todos os filhos, em um 

momento de união e de conforto ante a dor, e do quanto o falecimento de sua irmã 

lhe foi dolorido, por ela ter chegado à morte com muito sofrimento físico. 
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Nancy: “A minha mãe, quando morreu, nós estávamos juntas” (Emociona-se 
novamente). 
Inquérito: “Você com ela?” 
Nancy: “Não, nós todos”. (Fala com dificuldade, muito emocionada). 
Inquérito: “Ah, estavam os irmãos todos”. 
Nancy: “É. Ela estava no hospital, nós fomos. Mas foi interessante. Por 
interessante o que eu quero dizer... Foi confortante, foi bonito. A gente 
morrer com todo mundo junto, quer mais felicidade que isso? E não foi uma 
coisa feia, porque às vezes tem pessoas que morrem, ficam... Né? Ah, é... 
Desfigurado etc. No caso dela, não, muito pelo contrário. Agora, o da minha 
irmã, foi... (Permanece emocionada). 
Inquérito: “Foi difícil.” 
Nancy: “Ela desfigurou, era uma outra pessoa, né? Entendeu?” 
Inquérito: “Sei.” 
Nancy: “Estava inchada, aquelas coisas todas... É isso. As duas coisas, me 
lembrou, me lembrou as duas.” 

 

f) Prancha 16 - Em branco 

 

Dani 

 

Esta prancha em branco mobilizou-a, fazendo com que reagisse 

rapidamente: “Que que você quer?”  

Dani também não cria uma história; fala de si mesma. 

 

Dani: “Ai, eu... Eu tenho tanta coisa pra construir ainda...! Tanta coisa que eu 
poderia pintar aqui (Ri). É um futuro que é evocado, mas ele, ele... Em função 
do passado, você faz um futuro, obviamente, e... Das suas características 
que você hoje, com 65, 66, você já sabe o que não quer. Aí é mais fácil você 
pintar o que você quer, né? Olha... Hoje, eu acho que... Muitas, muitas coisas 
que eu imaginava de realizar, acho que já realizei e conquistei. Umas 
conquistas sociais, de carinho, de afeto... Até recebi umas fotos agora do 
meu sobrinho, com meus sobrinhos-netos, quer dizer, eu acho que isso aí já 
são conquistas sociais. Tem as conquistas financeiras, as conquistas 
profissionais, tem um monte de conquistas. O futuro? O futuro é um... É uma 
sensibilidade de você estar em paz. Porque não mais as conquistas... Você já 
é o que você é. Você não precisa mostrar mais. Sabe, me permitir pintar mais 
para me projetar mais. Pintar no bom sentido, né? Porque hoje você valoriza 
outras coisas, você valoriza momentos, você valoriza o momento quieto, os 
amigos, hoje você tem a capacidade de dimensionar cada um, a família, os 
amigos, o trabalho... Antes, não, antes parece que, quando a gente é mais 
jovem, fica tudo meio embolado, né? Você tem que fazer tudo ao mesmo 
tempo. E hoje, não, até esse final de semana, o silêncio... às vezes, ele te 
completa, sabe? Às vezes, vocês fica quieta, e pronto.” 
 

Depreendemos uma ligação forte ao passado e o entendimento causal de 

que o futuro é dele dependente, mas também pudemos perceber um aparente 

prejuízo intelectual não por defasagem cognitiva, mas, sim, possivelmente, por 

temor a dar sentido ao fim. Neste caso, há o acionamento do mecanismo de defesa, 

que a protege de sentimentos que possam lhe ocasionar angústias. Suas histórias 
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simplesmente terminaram, não houve um posicionamento com relação ao enredo ou 

aos personagens; mesmo quando falou de si, foram evocações mentais, como se 

estivesse devaneando. 

Dani atribuiu a uma conquista social o fato de estar próxima aos seus 

familiares da nova geração, seus sobrinhos-netos. Embora tenha reconhecido este 

fato com afeto, podemos interpretar por sua fala que ela realmente conseguiu não se 

desprender de sua genealogia em razão de sua orientação sexual. Ou seja, mesmo 

rompendo com a tradição familiar materna e não se conduzindo conforme os 

cânones tradicionais, Dani encontrou uma companheira com quem pôde construir a 

relação estável e eterna que seus pais tiveram, e seu irmão também repetiu. 

 

Nancy 

 
Nancy: “Você quer que eu conte a minha história?” 
Inquérito: “O que você quiser.” 
Nancy: “Tem muita coisa pra ser preenchida...Graças a Deus! Espero! Nada 
triste, assim tão terrível.” (Ri, enquanto o tempo passa). “É inevitável, porém 
não consigo pintar nada triste. Que mais? Na minha maneira, mania de 
florear as coisas, né?” 
Inquérito: “Hum... Qual é a história que você pode imaginar?” 
Nancy: “A história que eu posso imaginar?” Algumas realizações... Viagens, 
porque eu adoro viajar” (Ri). Eu preciso viajar, é a minha fuga (Continua 
rindo). Como é que eu vejo? Descrever mesmo? Não sei, espero, a, a, a 
expectativa é que ela seja boa, que tenha uma, uma velhice... Com 
qualidade. Uma velhinha espertinha. Não doidinha! E muito louquinha como 
estão ficando as... (não completa a frase). Mas eu não me vejo, assim, eu 
não acho, gozado, já tive tanto medo disso, mas olhando aqui, outras coisas, 
não acho que vá dar bode tão grande (refere-se ao Parkinson, mal que 
acometeu dois de seus irmãos, e que é uma preocupação para ela). 
 

 

Nancy expressou, em seu discurso, o que já havíamos até agora 

considerado, ou seja, ela se colocava como uma sobrevivente, alguém que tinha tido 

que enfrentar as dificuldades emocionais de sua vida com criatividade - e havia 

conseguido. A fantasia veio a desempenhar um elemento importante para ela, 

porque a deslocou dos momentos de término para viagens, em que o prazer estava 

garantido. Suas soluções emocionais, assim, foram construtivas, e nunca 

autodestrutivas, podendo ser configuradas tanto como fugas quanto como recursos, 

já que se dirige para lugares em que possa se sentir livre. 

Podemos do mesmo modo considerar que o desejo de vir a ser uma 

velhinha espertinha, possivelmente venha a expressar uma sexualidade que 
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perduraria apesar do envelhecimento. Na entrevista, também foi ela quem 

manifestou a necessidade de vida sexual ativa do casal. 

 

7.1.4       Considerações gerais sobre os dados  

 

O intuito de reunir os dois instrumentos, entrevista e teste projetivo, foi o 

de complementaridade entre as informações coletadas nos discursos manifestos e 

latentes. Dessa forma, entendemos que as interpretações para projeções podem ser 

múltiplas, e aqui não houve pretensão, em momento algum, de atingir nenhuma 

verdade absoluta. Contudo, ao analisar as respostas ao TAT, pudemos perceber 

vários padrões similares tanto nos dados coletados pelos dois instrumentos quanto 

nas projeções de Dani e Nancy. 

Assim, nenhuma delas finaliza as histórias relacionadas à Prancha 4, os 

homens aparecem como figuras indecisas, sem perspectiva, e a relação entre os 

dois personagens se esvai. Com isso, podemos considerar que haja uso de 

mecanismos de defesa que as distancie do conflito, que as proteja de um 

posicionamento formal - na realidade, tal fato aconteceu quando, ante o despertar da 

paixão por Nancy, Dani viajou durante meses, como se a angústia mobilizasse a 

racionalização e, para fazer frente a isso, a saída fosse a fuga. 

Em sua vida pessoal, ela elaborou este conflito, reatou a relação amorosa 

e enfrentou a hostilidade materna; porém permanece a dúvida sobre o fato de não 

ter legalizado o relacionamento, mesmo que por União Estável, que não implica 

mudança do estado civil e é do âmbito privado. Apesar dos quarenta anos de 

conjugalidade, podemos pensar que Nancy não está protegida legalmente, se Dani 

vier a lhe faltar. 

Assim, Dani nos pareceu não se mostrar de fato, aparentemente se 

escondia nas respostas ao TAT, vacilava, não concluía com um posicionamento 

direto. Em seu discurso manifesto, disse que procurou a psicoterapia em grupo por, 

justamente, querer trabalhar a dificuldade de se expor. Possivelmente, uma 

insegurança que a levava a não arriscar seus palpites em suas percepções e 

singularidade, e, sim, a se apoiar nos fatos e nas tradições do passado. Pode ser 

que os anos de necessidade de esconder seus verdadeiros sentimentos, mesmo 

quando criança, já que se reconheceu gay desde cedo e a posterior necessidade da 
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vida dupla a deixaram mais contida, observando sem se mostrar muito, com receio 

de ser revelada pela mãe. 

Nancy, por sua vez, em suas respostas, principalmente no TAT, 

aparentemente buscava a aprovação de suas atitudes a cada passo, convocava o 

outro, fazia uso da graça, da malícia, da sedução, sem nenhum tipo de postura 

invasiva, porém estabelecendo uma conquista sutil.  

Na Prancha 9RH, o grupo de homens, para ambas, tem certa 

representação hostil, pois foi reconhecido como um bando de assaltantes, sempre 

com alguém em posição de vigilância, ou seja, essa ilustração não as conduziu a 

sentimentos de conforto e, sim, de perseguição, embora Nancy tenha se preservado 

mais desses temores, não deixando que eles a invadissem. 

Já na Prancha 9MF, a relação entre as duas mulheres também evoca 

angústia em Dani, mas ela consegue finalizar com a possibilidade de um encontro, 

enquanto em Nancy há união das personagens em uma só, mas com o 

enfrentamento do medo.  

Se fizermos paralelo com suas falas na entrevista, esse enfrentamento 

quando não havia outra saída foi algo que lhe aconteceu, com relação às crises que 

tinha com Dani por sua dificuldade de se aceitar como homossexual: 

 

Nancy:  “Eu não entendia essas crises, eu não tinha essa crise. Veja, quando 
você tem meu estilo de vida, que você era, os sobreviventes, sabe como é 
que é? Você tem que acertar, você tem que ter uma solução (a voz treme, 
não sei se riso ou emoção, mas é rápido), você te..., que decidir, não tinha 
essa coisa de ‘por quê?’ Não existe. Porque senão, eu ia ficar louca. E eu sou 
uma pessoa otimista, não sou uma pessoa para baixo, então eu não tinha 
esta, esta, esta argumentação, esta...”. 

 

Tanto Dani quanto Nancy fizeram alusão à parceria romântica, fortemente 

idealizada e fusionada, que busca no outro a completude, o que lhe falta, tema da 

Prancha 10. Apareceu, em ambas, aspectos de apoio, de proteção e de ajuda, e 

Dani ressaltou o caráter romântico e apaixonado de sua família, em que não se 

sobrevivia à morte do amor.  

Ao se recuperar Kaës (2001) e seu conceito de sujeito da herança, em 

que se é sujeito a tudo que tenha precedência, dimensiona-se o peso do legado 

heteronormativo na vida de Dani. Ao se pensar que esses sentimentos foram 

vivenciados durante sua adolescência e início de juventude, pode-se ter uma ideia 

do quão sofrido deve ter sido para ela não se sentir parte do enredo familiar 
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materno; ser acusada de responsável por esse rompimento; não ser capaz de 

resistir ao desejo homossexual. 

Acreditamos que caiba, aqui, um pensamento sobre o legado materno de 

nomeação das filhas, pois, dentro de uma cultura em que o sobrenome paterno se 

aplica a todos os membros da família, essas mulheres, já tidas por Dani como fortes 

e autoritárias, aparentemente construíram um modo de poder imprimir uma marca às 

descendentes mulheres - no caso, dois prenomes que deveriam se alternar ao longo 

das gerações.  

Sem ninguém em que se mirar, perseguida pela mãe e com uma 

identificação com o pai, possivelmente o frescor de novidade que a vinda de Nancy 

lhe trouxe a tenha contagiado, juntamente com a beleza. Nancy apaixonou-se por 

inteiro, e essa disponibilidade, essa confiança, esse otimismo, pode realmente tê-la 

assustado - daí sua viagem, reconhecendo-se enredada por sentimentos muito 

intensos despertados por Nancy. Em suas respostas ao TAT, ela se projetou de 

forma a imaginar situações de busca, de enfrentamento quando a situação conduz a 

uma falta de saída; na vida real, esperou uma resolução para a indecisão de Dani e 

a sustentou, porque, romanticamente, ela acreditava que existia a possibilidade de 

um final feliz. 

Dessa forma, Nancy satisfazia mais às exigências da mãe de Dani, era 

discreta, bem educada, profissional competente, tornando-se inseparável na família, ao 

contrário da parceira anterior de Dani, com um viver hippie. É possível que essa escolha 

amorosa haja propiciado espaço para que, indiretamente, a mãe de Dani, com o passar 

do tempo e a convivência com as duas - já que Nancy também participava de muitos 

dos almoços diários de pai, mãe e filha -, pudesse reparar a não aceitação da 

homossexualidade da filha e, talvez, de tê-la perseguido de forma tão contumaz.  

Dani e Nancy demonstram muitas similitudes, por exemplo, quanto a ver o 

casal como um fator protetivo, o que implica troca de afeto e carinho, mas também 

são complementares no sentido de Dani trazer a provisão, a sustentação, enquanto 

Nancy promove a aposta na esperança; Nancy, por vezes querendo se soltar do real 

e cair na fantasia, reunia os aspectos maníacos necessários para o movimento 

acontecer - isso possibilitava o equilíbrio do casal, já que Dani possivelmente 

apresentasse, às vezes, rasgos depressivos. 

Embora para Dani, em sua resposta à Prancha 4, tenha sido a mulher a 

que desejava e quem pedia atenção, enquanto o homem não a escutava, ela viu um 
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casal composto pelos dois sexos, inseridos em um vínculo protetivo. 

Inconscientemente, ela talvez não possa reconhecer outro tipo de casal a não ser o 

heterossexual, aquele que lhe traz confiança.  

Porém, não sentimos que o contexto adverso em que este par 

desenvolveu sua relação tenha acarretado prejuízos ao relacionamento, conforme 

achados de Downey e Friedman (1995). Possivelmente, por ter recursos financeiros, 

as duas tenham conseguido compensar os sentimentos hostis da sociedade tanto 

por meio do refúgio que encontravam na casa de praia, por toda a liberdade que 

adquiriam quando em viagens, principalmente as internacionais; eventuais renúncias 

podem ter sido compensadas assim. 

Nancy, a princípio, não fez distinção de gênero, colocou o casal 

enfatizando o afeto, e não a situação entre eles, ou seja, mesmo em sua projeção 

inconsciente esse fato não foi relevante. 

Na Prancha 18MF não houve projeções de agressividade em nenhuma 

delas, como sugerido pelo protocolo do teste. Dani coloca a cena como uma 

despedida, enquanto Nancy se mobiliza por completo pelo tema da morte que a 

prancha lhe evocou. Podemos relacionar sua comoção com a vivência que tivera, 

havia três anos, com o falecimento da irmã - aquela que desempenhara função 

materna em relação a ela. Se fizermos ponte com os dados da entrevista, em algum 

momento ocorreu um ato falho de Nancy, correspondendo a uma pergunta que lhe 

fora feita sobre sua mãe. Ao responder, primeiramente falou “Na minha irmã?”, 

prontamente corrigindo para “Na minha mãe?” Talvez por isso o sentido de dupla 

perda que teve, concernente às duas figuras maternas. 

Entretanto, deduzimos que, nos momentos de perdas reais, tanto Dani quanto 

Nancy dispõem de poucos recursos de enfrentamento, pois ambas fizeram uso da 

negação frente à morte. Apesar disso, porém, de alguma maneira, elas conseguiram 

promover uma saída para escapar da angústia - daí as viagens lhes serem tão 

necessárias. Tais sentimentos também podiam ser decorrentes da faixa de idade em que 

estavam. 

Na Prancha 16, que possibilita a projeção do futuro, Dani traz a trajetória de sua 

vida e de suas conquistas; o que percebemos é que seu tema foi o da aceitação de si 

mesma e de sua homossexualidade. Porém, com a maturidade e o envelhecimento, ela 

mostra que esse assunto não lhe é mais importante, agora está tranquila, não precisa mais 

provar nada a ninguém, seu caminho já estava feito. Já para Nancy existe a demonstração 

de seu movimento ante o novo, que sempre a recupera de possíveis tristezas, e a leva a 

projetar-se como uma velhinha esperta, ou seja, cheia de energia e lucidez. 
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7.2 CASAL 2 - Donato e Tomás 

 

7.2.1 Dados e análise da entrevista 

 

7.2.1.1      Caracterização  

 

Donato 

 

Donato, 61 anos, foi o terceiro filho, o primeiro do sexo masculino, tendo 

um irmão gêmeo, seguido do irmão caçula, ao todo, cinco filhos. Porém, ele foi 

aquele que sempre buscou a singularidade – jamais gostou de ter que partilhar o 

nome com seu pai, nem do Filho em seu sobrenome, muito menos de ser 

confundido com seu irmão. O ponto em comum entre os dois irmãos foi o 

sonambulismo, que acometeu a ambos até quase seus cinquenta anos. 

 De comportamento afável, alegre, inquieto e afetivo, com leve sobrepeso, 

por seu relato depreendemos sempre ter sido popular nas turmas que frequentou, algo 

comprovado pela ampla rede de amigos que possuía, tanto homossexuais de ambos os 

sexos quanto heterossexuais – a turma do ginásio, por exemplo, ainda era presente em 

sua vida. De estilo hippie, relatou que na juventude se vestia de forma criativa, de 

chinelo de dedo, com comportamento bem próprio da contracultura dos anos 1970. 

Embora o pai o criticasse por querer ser diferente, ao mesmo tempo sua 

atitude destoava da fala, pois fazia todas as vontades do filho - por exemplo, com 

relação à escola, era Donato quem escolhia o lugar em que queria estudar, entre 

outros caprichos. 

Donato reconheceu que o comportamento permissivo do pai fez com que 

ele não se objetivasse na vida, principalmente no quesito profissional. Embora se 

visse com talento para a fotografia, disse que até hoje não havia conseguido se 

valorizar a ponto de ganhar dinheiro. Exemplificou contando que atendeu ao 

casamento de um amigo e só cobrou metade do valor a que fizera jus. 

Há algum tempo, reconheceu-se ao tomar conhecimento sobre as 

características do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH: nunca 

foi organizado na escola, sequer tinha um caderno, sempre foi distraído, com 

dificuldades de objetivação e de planejamento. Também revelou que, por vezes, até 
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o momento presente, tem crises leves de depressão, e que elas o acompanharam 

desde que era adolescente.  

Donato permaneceu ao lado da mãe até a morte dela; aos poucos, foi 

transportando suas coisas para o apartamento de Tomás, suavemente, para que ela 

não se sentisse só, mas deixou para trás seu laboratório de fotografia; assim, 

enquanto trabalhava, ficava com ela boa parte do dia. Com relação ao seu pai, 

soube por um primo que ele dizia para os outros: “O Donato tem personalidade”. 

 

Tomás 

 

Tomás, 57 anos, foi o quinto filho, o segundo filho homem de seis irmãos. 

Alto, magro, olhos claros, ao primeiro contato mostrou-se reservado e observador, 

mas, com um pouco mais de intimidade já se revelou com fino humor e gargalhada solta.  

Contou que havia sido gordinho, na pré-adolescência, enquanto seu 

irmão era muito mais bonito, mais velho quatro anos. Isso fez com que Tomás se 

dedicasse mais aos estudos, até denominando-se nerd. Somente na adolescência, 

quando cresceu em altura e perdeu peso, começou a se interessar por esportes. 

Disse que teve uma vida sacrificada, pois sempre trabalhou, tendo feito 

duas faculdades, mas que pôde contar com certa proteção – como exemplo, 

mencionou que foi funcionário por mais de vinte anos em uma escola que fornecia 

transporte particular, isso evitou que ele precisasse fazer uso do sistema público. 

Tomás tinha objetivos nítidos de ter independência financeira e comprar o 

seu apartamento, viver na casa própria era um valor familiar, e o fez assim que 

pôde. Embora independente, sempre desempenhou o papel de cuidador para a sua 

família – sua mãe estava acamada havia alguns anos, necessitando de seu amparo, 

o que ele fazia duas vezes por semana, dormindo na casa materna. Intitulou-se o 

homem da casa, ou seja, aquele que tradicionalmente desempenha o papel de 

gênero de resolução dos problemas domésticos, mas também disse que cuidava da 

mãe fisicamente, em seu banho e alimentação, ajudando sua irmã, que vivia com 

ela. Em outras palavras, podemos entender que Tomás transitava com tranquilidade 

entre as performances de praticidade e de cuidado. 

No momento Tomás estava aposentado, mas sempre procurava o que 

fazer e o que o entretivesse, enquanto Donato fazia suas montagens fotográficas, 
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sobrevivendo com dificuldades. Mas ambos tinham uma boa perspectiva de renda 

com a venda do apartamento em que Donato havia vivido com a mãe. 

 

O casal 

 

Eles residem em bairro nobre da capital paulista, em um apartamento 

decorado com extremo bom gosto; embora não sendo grande, é funcional, com duas 

salas, uma reservada à televisão. Nesta última saleta guardavam recordações de 

suas viagens. No momento, seu estilo de vida era mais econômico, mas com 

qualidade, já tendo viajado muito e fazendo isso sempre que podiam. Contavam com 

ampla rede social, de amigos e familiares. 

 

7.2.1.2     Descoberta da homossexualidade: revelação e vivência 

 

Donato 

 

Donato contou que, desde criança, nunca teve real interesse por 

mulheres. Revelou que teve duas namoradinhas, só com beijinhos, mas tudo bem 

rápido, nunca chegou a manter relações sexuais ou maiores intimidades. Embora 

naquela época nem se falasse em gay, era assunto muito proibido, Donato disse ter 

tido um sentimento natural a respeito de seu desejo, nunca o estranhou. Aos 20 

anos, quando iniciou sua psicoterapia, sua homossexualidade não ocupou espaço 

nas sessões, e sim seu sonambulismo e a grande vontade que tinha de poder dormir 

tranquilamente; ser gay não aparecia como conflito. 

Mas, para seu pai, não acontecia o mesmo. Em determinada ocasião, 

este lhe perguntou o que achava de um homem beijar outro, e quando ouviu como 

resposta “Normal”, ficou horrorizado. De outra feita, inquiriu se ele era passivo ou 

ativo, tendo de Donato a contra-pergunta: “Alguma vez eu perguntei como você 

transa com a minha mãe?”.5  

Uma noite, o pai lhe disse: “Olha, eu tenho vergonha de falar o que 

falaram de você”. Na manhã seguinte, procurou Donato em seu quarto e foi direto: 

                                                             
5
 Referência aos papéis assumidos no ato sexual, no caso, está implicada a ideia de que, entre 

homens gays, ser ativo não é considerado tão ofensivo à masculinidade quanto ser passivo, até 
mesmo por este último pressupor aderência à feminilidade, refletindo diretamente o machismo. 
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“Donato, você é homossexual?”. O filho, ainda sonolento, disse-lhe: “Sou, posso 

dormir?”. Donato lembrou que este dia foi todo diferente em sua casa: o pai não foi 

trabalhar e, pela primeira vez, embebedou-se. Depois, algumas horas mais tarde, 

quando conversaram, o pai lhe disse que havia pensado em mandá-lo embora de 

casa, mas concluído que isso não resolveria nada. Donato, com 24 anos, enfrentou-

o, dizendo-lhe que precisava ser muito homem para assumir a própria 

homossexualidade perante um pai conservador. 

 

Donato: “É, meu pai era machista e foi evoluindo. Então, com o tempo, ele 
foi... meu pai foi sendo... ele sempre foi uma pessoa muito ponderada. A 
princípio eu falava, assim, porque sempre ele me achou meio doidinho, né? 
Então, a minha predileção, porque eu fui o primeiro filho homem, né? E, eu 
acho assim, eu soube uma coisa muito bonita do meu pai, mas depois que 
ele morreu. Que eu, assim, assim, eu discuti muito, não no sentido de briga, 
mas porque nós éramos muito diferentes. Eu contei pro meu pai que eu era 
gay com 23 anos. Eu estou falando isso quase 40 anos depois, que ele não 
aceitou, né? ‘Eu vou morrer e não vou aceitar, mas o fato é esse e a gente vai 
conviver.’ Porque uma vez eu falei para ele, ‘Eu não vou mudar e nem você 
vai mudar, e nem quero. Eu acho que a sua posição é muito difícil, mas a 
gente vai ter que ter uma convivência, um respeito, e vai ter que ser, a gente 
vai ter que conviver e respeitar’.” 

 
Donato sabia ser o predileto do pai; tinha confiança no vínculo que havia 

entre os dois, a ponto de expor a sua homossexualidade e, com ela, à quebra da 

descendência para um pai que vivia para os filhos - e, bem provavelmente, 

sonhasse ser avô, ter netos. À época, esse desvelamento não era comum nas 

famílias, a menos que ocorresse algum imprevisto e o segredo fosse revelado, pois 

o tema homossexualidade não era sequer mencionado em conversas sociais, 

pertencia à área de proibições. 

 

(...) o processo de coming out encerra em si um componente pessoal, mas 
que é integrada numa dimensão social mais vasta. De grande relevância, 
também, é a ideia de que este processo não é algo que se inicia na vida 
adulta, mas sim no processo global da formação da identidade iniciado na 
adolescência. Em consonância com esta ideia, verificamos hoje que a idade 
média do coming out é cada vez mais precoce (FRAZÃO; ROSÁRIO, 2008, p. 
30). 
 
 

A surpresa de Donato se deu com sua mãe, que teve uma reação pior do 

que a do pai, dado que sua rejeição se arrastou por muito tempo - fazia chantagens, 

dizia que iria desmaiar, ficava doente, deixava bilhetes em que escrevia que não se 

conformava com isso, que Jesus haveria de ajudá-lo. Quando, por exemplo, Donato 
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levava seu namorado de então, anterior a Tomás, para fazer um lanche em sua 

casa, o pai cumprimentava o rapaz sem problemas, já a mãe, fazia cara feia e o hostilizava.  

Ao mesmo tempo, Donato demonstrava certa preocupação em não 

chocar em demasia o pai, pois se disse incomodado com o comportamento desse 

namorado, que não tinha pudor em revelar seu afeto – enviava-lhe dúzias de rosas 

vermelhas, o que deixava Donato furioso. O fato de Tomás ser discreto também lhe 

chamou a atenção de forma positiva, era o oposto de seu antecessor. 

Somente com a morte do marido é que a mãe, que simpatizava com 

Tomás, começou a se abrir para a convivência com a homossexualidade do filho. 

Mas Donato deixou explícito que eles nunca tiveram nenhum tipo de expressão 

amorosa na frente nem de sua mãe, nem, hoje em dia, de seus irmãos e sobrinhos, 

e que o mesmo acontecia entre seus irmãos, existia o que ele denominou de respeito. 

Quando de seu namoro com Tomás, ambos criavam um teatrinho quando 

voltavam do final de semana do sítio da família, trocavam de lugar no carro com uma 

grande amiga de Donato, na tentativa de desfazer a ideia de casal gay. Até a morte 

do pai, sustentaram por mais de dez anos este disfarce. 

 

Tomás: “Porque o pai dele, na verdade, não queria, então a gente tinha um 
teatro. Quando ele voltou da viagem, Donato tinha um sítio no interior, a 
gente fazia isso, e eles iam muito pouco, só iam no verão. Então a casa 
ficava disponível, facilitava pra gente, porque tinha lugar pra namorar e tal. 
Mas, quando a gente, olha só, quando a gente voltava, lembra que trocava 
até de lugar no carro?” 
Donato: “Ia a minha amiga na frente...” 
Tomás: “Sempre levava uma amiga.” 
Donato: “Mas, assim, ele sabia, não era uma questão de mentir, porque ele 
sabia, mas era uma questão até, sabe, de não chocar?” 
Tomás: “Eu ia no banco de trás, porque às vezes eles estavam esperando no 
portão, lembra?” 
Donato: “É.” 
Tomás: “Aí eu chegava, eu que estava dirigindo, aí descia do carro, falava 
“Tchau, tchau”, tinha um teatrinho assim. Mas aí o pai do Donato ficou 
doente, doente grave, né? E depois que ele morreu, a mãe do Donato, que 
era muito fechada, minha sogrinha...” 
Donato: “Ela começou a se abrir.” 
Tomás: “É. E ela ia com a minha cara, graças a Deus. Então...” 
Donato: “Então, virou.”  
Tomás: “Eu tive muita aproximação com a família do Donato.” 

 

Nesta situação, podemos pensar que o nomeado, ou seja, o fato de 

Donato ter falado de sua homossexualidade à família, não promoveu a 

transformação das relações familiares para um modelo inclusivo; ocorria o acionamento 
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de um mecanismo próximo ao de negação da realidade para que fosse preservada a 

aparência heteronormativa, mecanismo defensivo parental respeitado pelo filho. 

Podemos ter uma leitura de que Donato, por sua vez, foi o protagonista 

que expunha, ele próprio, as diferenças; fazia isso como enfrentamento, não 

oposição, possivelmente querendo saber até onde iria ser aceito realmente. Por sua 

fala, pudemos considerar que sua família era idealizada, o pai e a mãe dedicados 

exclusivamente aos filhos, tudo muito perfeito, sendo o seu papel o de confrontar 

essa estrutura, mostrando que havia os que não se adaptavam a esse tipo de 

norma, os que não se harmonizavam, os que vinham para destoar. Ser 

homossexual, para Donato, era possivelmente transgredir, daí criticar com humor os 

rituais heterossexuais para casamentos gays; seu papel talvez tenha sido o de 

romper o aparente paraíso familiar idealizado pelo pai. Contudo, após a morte deste, 

ele se apaziguou, não havia mais confronto, não tinha mais oposição, e até mesmo 

a necessidade de ser diferente arrefeceu.  

Em suas histórias, é perceptível a identificação com as figuras femininas. 

 

Tomás 

 

Tomás disse que nunca teve curiosidade de manter relações sexuais com 

mulheres. Chegou a ter uma namorada durante o colegial, mas não passou de 

beijos e carícias superficiais. Disse, e achou engraçado, que se excitava, mas não 

tinha vontade de ir além. 

 Considerava que já se nascia homossexual, pois lembrou que, aos 7 

anos, já olhava para as fotografias de homens em revistas, embora sempre achasse isso 

estranho. 

 

Pesquisadora: “E foi muito difícil você se reconhecer como gay, Tomás?” 
Tomás: “Para mim, difícil. Difícil, porque, desde pequeno, não é uma coisa, 
quando a gente fala assim, quando a gente escuta as histórias, na verdade a 
gente já nasce, eu não sei, direito, definir, só que, minha atração, eu lembro 
desde sete anos, eu já via revistas com homem, porque as revistas não são 
como hoje, mas um cara sem camisa, um cara de short na praia... Eu já 
sentia uma atração. E era diferente, aí depois você começa, olhar, assim, e 
tal, mas eu achava super estranho. Eu achava super, super-estranho.” 
Pesquisadora: “Mas não tinha ninguém para conversar...” 
Tomás: “Nada. Mas na minha infância, por exemplo, tinha muita molecada, 
tinha aquele lance do troca-troca dos meninos transar com os menininhos 
bobinhos, os espertinhos transavam com os bobinhos, então rolava essas 
histórias.”  
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Na adolescência, Tomás começou a praticar esportes, sentindo-se atraído 

pelos garotos, embora por vezes percebesse certo interesse pelas meninas, já que 

“Todo mundo tinha uma namorada”. 

 Teve a primeira relação sexual (já homossexual) aos 17 anos. Era office-

boy e foi assediado por um homem mais velho e pela primeira vez sentiu seu corpo 

encostado em outro, descobrindo qual era o seu real desejo. 

 Durante muito tempo, entretanto, permaneceu com um sentimento de 

estranhamento, pois, quando estava com homens, deixava-se ser tocado, porém, 

não tinha papel ativo. Quando beijou pela primeira vez um moço, ficou com a 

sensação de inchaço em seus lábios, achou que todos a sua volta perceberiam o 

que havia acontecido. 

 Nessa mesma época, começou a namorar uma garota. Em uma 

temporada na praia, ao mesmo tempo em que tinha experiências sexuais com os 

meninos na areia, ele a beijava quando estavam juntos. 

 Aos 24 anos, ele conheceu um homem adulto, mais amadurecido, e 

realmente se decidiu. Isso aconteceu logo após a morte de seu pai, como se, a partir 

daí, pudesse realmente ser quem queria ser. 

 Na época da faculdade, saía com os colegas, “meio que abafava”, mas, 

depois do encontro com a turma, ia para a noite, conhecia homens, com eles 

transava, mas não queria nenhum tipo de envolvimento além do sexual. 

 Sempre gostou de homens mais velhos. Teve vida sexual intensa. 

Admirava características viris, barba, bigode, pelos. Embora já tendo se interessado 

por dois ou três rapazes no passado, Donato foi seu primeiro caso de amor, sua 

primeira relação de entrega de fato. 

 Tomás não revelou para a família a sua homossexualidade, mas disse 

que todo mundo sabia, dado que Donato era presente em sua vida, todos o tratavam 

com naturalidade, mas sem precisar falar a respeito. 

 Para Tomás, foi traumático ter se descoberto com desejos homossexuais, 

por achar muito esquisito, já que vinha de uma família tradicional, em que os papéis 

já estavam definidos. Nunca chegou a contar aos pais, nem a comentar com suas 

irmãs. Donato foi aceito como fazendo parte, mas sem a denominação da conjugalidade. 

De qualquer forma, Tomás deixou claro como foi difícil para ele lidar com 

esta realidade homossexual, como se ressentia de uma possível exposição, 
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confirmando pesquisa psicanalítica já referendada sobre a homofobia internalizada e 

a dificuldade de conviver com esse sentimento (HERTZMANN, 2011).  

Julgamos procedente, no entanto, estabelecer os critérios dessas duas 

palavras coligadas, homofobia internalizada porque já vimos que  a  expressão não 

se adequa totalmente aos fenômenos que descreve. Existem autores, como Nunan, 

Jablonski e Féres-Carneiro (2010) que, embora reconheçam que preconceito sexual 

internalizado lhe corresponde como sinônimo, preferem esta segunda denominação: 

“[...] a palavra ‘homofobia’ sugere que o preconceito contra o homossexual pode ser 

melhor entendido como uma forma de psicopatologia (fobia) individual, ignorando os 

aspectos sociais do fenômeno (p. 262)”. 

Dessa forma, em nosso entender, Tomás sentia um heterossexismo 

internalizado, conceito que se encontra atualmente em voga, pois amplia a questão, 

na medida em que encara o processo, primeiramente, como um complexo sistema 

de códigos, leis, linguagem, cultura produzido para estigmatizar qualquer forma de 

sexualidade que não seja a heterossexual (SOUZA; PEREIRA, 2013). Um de seus 

pontos nos parece nevrálgico: o do desmerecimento de toda  feminilidade ao 

universo masculino. Ele se sentia estranho porque assim a sociedade, por meio do 

sistema heteronormativo, atuava, promovendo a repressão e conduzindo as pessoas 

para um só caminho. Pertinentemente, ele só poderia se sentir dessa forma, porque 

seu desejo não estava inserido em nenhuma legitimidade, tinha que ser escondido 

na sombra. 

Esse possível sentimento de vergonha, de ser exceção, encontrando eco 

nas relações que são mantidas, acaba por gerar raiva contida, quando não a 

percepção de que os heterossexuais são melhores, cabendo aos homossexuais 

somente a inferioridade, como Ervin Goffman (2004) tão bem descreveu ao 

conceituar os estigmatizados e sobre como é laboriosa a reinvenção da própria 

identidade, a partir de uma subjetividade que se desenvolveu sob reprovação social. 

Na entrevista, Tomás identificou vários homossexuais e lésbicas entre 

seus primos e sobrinhos, mas não lhes sendo próximo - a alguns até chamou de 

enrustidos, ou seja, não havia identificação entre eles, nem qualquer tipo de 

interesse em um contato.  
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7.2.1.3     Legado geracional  

 

Donato  

 

Donato falou muito pouco de seus avós maternos, embora tenha 

convivido com ambos; só lembrou que eram muitos rígidos.  

Quanto aos avós paternos, de origem espanhola, soube que seu avô 

morreu cedo e, quando ele, Donato, nasceu, a avó também já havia falecido. Porém, 

obteve informações sobre o comportamento deles por intermédio de sua mãe, que 

falava dos sogros de maneira não muito nobre, pois acusava seu avô de ser muito 

grosseiro, um cavalo no tratamento da esposa que, por sua vez, era a ele submissa.  

O pai de Donato teve origem modesta, mas trabalhou desde cedo, ainda 

criança, com 7, 8 anos, e arduamente construiu um grande patrimônio, propiciando 

uma vida de alto padrão à família. De índole mansa, conciliador, casou-se com a 

mãe de Donato, mulher muito bonita, tendo verdadeira paixão por ela. Dedicando-se 

somente à mulher e aos filhos, afastou-se de sua família de origem. 

Donato identificou nele um machista que, ao longo dos anos, foi se 

desenvolvendo – ele estimulou a esposa a dirigir automóvel, por exemplo. Embora 

rígido, teve por Donato uma predileção – era seu primeiro filho homem (com 

somente cinco minutos de diferença do irmão gêmeo), o herdeiro de seu nome.  

Donato disse que, maior do que o amor pela esposa, era o que o pai 

expressava pelos filhos. Sua casa, então, foi descrita como tendo ambiente 

respeitoso e afetivo, principalmente entre seus pais, que se davam muito bem, sem 

espaço para palavras chulas ou atos menos nobres – palavrões eram solenemente 

proibidos. Na fala de Donato, “Eu não saí de uma casa de conflitos, entendeu?”  

 

Pesquisadora: “Seus pais ficaram casados muito tempo?” 
Donato: “Só interromperam pela morte do meu pai que foi com 61 anos, meu 
pai morreu cedo. Meu pai, super-apaixonado pela minha mãe, super. Acho 
que mais apaixonado pela minha mãe, era pelos filhos, entendeu? Tinham as 
diferenças como todos os casais, mas assim, eu nunca vi meu pai brigar com 
minha mãe. Não é força de expressão, eu nunca vi.”  
Pesquisadora: “Nem ofensas, nem nada.” 
Donato: “Nada, eu nunca vi. O que era feito, era sempre a dois. Eu nunca vi 
meu pai falar assim, ‘Vamos, eu vou sair com uns amigos hoje’, que isso é 
até normal, né? E tipo assim, ele ficava até meio bravo quando convidavam 
ele para alguma coisa, se não convidasse a minha mãe, casamento que 
convidasse só ele e minha mãe e não convidasse os filhos, ele nem ia. Ou 
convida todo mundo ou não convida, entendeu? Super-paizão.” 
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Este pai que morreu prematuramente não havia herdado a grosseria de 

sua linhagem; se aventarmos a hipótese da compensação, foi como se a sua 

gentileza pudesse, de alguma forma, retificar o comportamento mal-educado de 

seus pais, avós de Donato. Pela descrição que Donato fez da relação dos pais, 

podemos considerar que a função parental sobrepujou a conjugal, dado que o pai foi 

enfatizado como um super-pai, aquele que assumia e defendia a prole.  

Com a morte dele, seu segundo filho, gêmeo de Donato, foi quem o 

sucedeu, porém, o escritório, depois de alguns anos, foi fechado, levando a família a 

ter que diminuir seu padrão financeiro.  

A mãe de Donato sobreviveu ao marido até seus 80 anos, sendo descrita 

por ele como uma mulher que, de muito durona, com o passar do tempo foi 

amolecendo. Aparentemente, o falecimento do pai de Donato a libertou – de figura 

embrutecida, calada e com dificuldade de lidar com a homossexualidade do filho, 

passou a ser figura simpática, alegre, convivendo afetivamente com Tomás. Tinha 

como seu melhor amigo o cunhado, casado com sua irmã - e este a considerava e a 

seu esposo como seus melhores amigos. 

Embora nunca tenha sido muito próximo aos familiares extensivos, 

Donato contou que um primo, filho de um tio paterno, um dia comentou que chegou 

a seguir um tio de ambos, que despertava suspeitas, pois o fulano, vez ou outra, 

pegava o carro e sumia em uma cidade do Interior para encontrar um amigo. Era 

também tido como solteirão enigmático e misterioso. Possivelmente essa impressão 

de alguém disfarçado pudesse ser pertinente aos homossexuais da época, que 

deveriam, talvez, parecer ter muitos segredos e esquisitices, algo que realmente 

ocorria - a infância dessas crianças, quando cedo se percebiam gays, devem ter 

sido marcadas por disfarces (ERIBON, 2008). Donato ouviu a história e resolveu 

nada comentar – “Fechei minha boca porque não tinha nada a ver abrir.” Porém, 

com o passar do tempo, acreditamos que, de alguma forma, houve elaboração deste 

conteúdo secreto, pois hoje ele conseguia olhar para seus primos e sobrinhos que 

eram gays sem constrangimento, vendo-os com naturalidade.  

 Donato veio de uma família que se isolou na nuclearidade, isto é, os 

integrantes da família do pai, de origem modesta, foram considerados grosseiros e 

afastados, enquanto que os da família materna eram muito rígidos. 

 Os maridos cuidavam das esposas, sejam operários ou empresários e, 

essas, dos filhos. Porém, Donato foi eleito o filho predileto, concorrendo, 
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provavelmente, pelo espaço. Seu pai participava de tudo de sua vida, sendo presença 

constante em suas memórias; com sua mãe isso aconteceu apenas após a morte do pai. 

 

Tomás 

 

A avó materna de Tomás morreu muito cedo, tendo sido casada com um 

homem de índole mansa, visto mais tarde pelo neto como um homem quieto em seu 

canto.  

Seu avô paterno também morreu precocemente, mas sua avó deixou na 

família a marca de pessoa mandona, matriarca, que queria os filhos e netos ao seu 

redor. Assim, compraram vários terrenos em um bairro de São Paulo, cada um para 

um filho (eram quatro). Só que, aos poucos, o sonho se desfez, pois uma das tias, 

portuguesa, recusou-se a morar lá e vendeu a sua parte para o pai de Tomás, os 

filhos começaram a se casar, enfim, houve a desagregação. Tomás tinha quatro 

anos quando a avó faleceu. 

Quanto ao seu pai, ele concordou com o desejo da esposa de manter a 

família unida, porém tinha personalidade oposta à da mãe, era manso e conciliador. 

Sua mãe, por seu turno, era mulher muito simples, submissa e permissiva, havia 

perdido a mãe muito cedo, tida por Tomás como legal.  

A vida de ambos, como a da família, de forma geral, foi marcada pelo 

trabalho – os homens saíam no início da semana e somente aos sábados é que 

estavam disponíveis para transacionar afetos com os filhos e as esposas. Assim 

sendo, eram as mulheres que cuidavam da educação das crianças. Mas Tomás 

disse que sua mãe era a mais liberal de todas, sua casa sempre vivia cheia dos 

primos, sendo por isso criticada, tida como bagunceira. Seu pai, embora ausente, 

era a presença evocada pela mãe para controlar os filhos: “Sábado vocês vão ver...!” 

Tomás teve uma irmã que faleceu aos 10 anos de idade, com meningite, 

quando ele era uma criança de 5. 

Lembrou que sua mãe tratava o marido como pai, algo que achava estranho. 

Tomás contou que somente após a aposentadoria do pai é que este veio 

a ficar mais próximo, e aí, sim, passou a ser um grande companheiro para a esposa: 

comprou um carro e começaram a passear e viajar. Quando lembrou essa história, 

emocionou-se, principalmente ao reconhecer, no momento da entrevista, o quanto 

trouxe desse bem-estar dos pais, como casal, para o seu próprio casamento 
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Tomás: “Primeiro, assim: eles não brigavam, eles tinham harmonia. E que 
mais? Assim, fidelidade, porque nunca se soube, nem de um lado, nem do 
outro, às vezes, ai, o homem era mulherengo, não tinha isso. Eles eram bem 
companheiros, depois que a vida ficou folgada, nossa, final de semana, meu 
pai começou a dirigir, comprou carro muito depois. Eles saiam de sábado, 
domingo, só os dois... Então era aquela coisinha...” (Emociona-se e ri, ao 
mesmo tempo).  
(Donato dá uma risada gostosa, e Tomás diz, rindo e emocionado): “Eu vou 
desabar.”  
(Donato diz): “Quer chorar, chora.” 
Tomás: “É, um flashback...” 
Donato: “Isso porque você nunca fez terapia, eu que já fiz muito, você não 
sabe o que é isso...” (Os três riem). 
 
 

A lembrança de Tomás, a nosso ver, é esclarecedora sobre os valores 

familiares que o impregnaram e o subjetivaram - o primeiro deles, que casamento 

não estava ligado a brigas, ao contrário, era possível ser harmônico. Dentro desse 

formato, a fidelidade era um ponto nodal, ele mostrou valorizar o estar junto, o 

namorar, o ser companheiro, mais do que a sexualidade. Donato, por sua vez, com 

seu aparte, ao acolher o momento sensível de Tomás, encaixando-o em uma 

explicação que se originou de sua experiência de fazer psicoterapia, e liberando-o 

para o choro, mostrou continência e afeto sem sanções, isto é, eles podiam ser 

quem eram, não havia amarras conjugais que os aprisionassem.  

Tomás mencionou que em sua família, por ser grande, havia muitos 

homens que não se casavam, tidos como solteirões, e deu o exemplo de um tio, 

irmão da mãe, que era um carola da igreja, uma pessoa muito simplória, que não 

tinha trejeitos femininos, nem nada, mas que causava espanto por viver só. 

 A morte do pai de Tomás o libertou para a primeira relação sexual de fato 

com outro homem, na qual, pela primeira vez, não somente se entregou 

passivamente, mas também procurou o corpo do outro. Se associarmos a figura do 

pai dentro de uma família patriarcal, como foi a dele, que é a que traz a ordem e a 

interdição, já que sua mãe não era de impor limites, podemos entender o porquê de 

sua morte ter libertado Tomás para o seu verdadeiro desejo.  

 

7.2.1.4      Escolha do par e início da relação amorosa 

 

Os dois foram atraídos, a princípio, por suas configurações físicas: Tomás 

gostava de homens-urso, ou seja, fortes, peludos, com barba e bigode, e Donato 

correspondia a isso. Por sua vez, Donato gostava de homens bonitos, e Tomás tinha 
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esse perfil, além de ser alto, outro atrativo. Mesmo agora, depois de tantos anos, 

Donato disse que se encantava com as ruguinhas que Tomás apresentava na barriga...  

Donato disse que reconheceu em Tomás os valores que admirava em seu 

pai, o de ter trabalhado desde cedo, escondido de seu avô, engraxando sapatos em 

um bar para ganhar uns trocadinhos, tendo conquistado tudo com o seu próprio 

esforço. Donato esclareceu: “Quando eu soube da história do Tomás, ‘Ai, gente, que 

cara maravilhoso! Me encantou essa história!’. Sabe, um cara que batalhou, que, 

sabe? Que veio, como o meu pai, de baixo”.  

Uma reflexão se impõe neste ponto, porque, se não considerarmos a 

diferença entre os sexos, colocaríamos a escolha amorosa de Donato no formato 

edípico, ou seja, a que é vista como a mais madura, quando contraposta à narcísica, 

baseada em similitudes e a anaclítica ou assimétrica, ancorada na busca de cuidado 

e proteção. Porém essa escolha de objeto é considerada dissimétrica, justamente 

por se basear na diferença sexual entre as figuras parentais, e não em relação à 

alteridade, possivelmente um modo de se contornar a parcialidade da teoria. Dessa 

maneira, e conforme já colocado anteriormente em citação de Eiguer (2007), o 

dispositivo edípico necessita de revisão para ampliação de seus constructos, a fim 

de não mais excluir quem a ele não se adeque.  

Assim, Donato foi em busca de um casamento sem brigas, com 

companheirismo e respeito, baseado no amor romântico, como o de seus pais. Pelo 

fato de se sentir muito bem como gay, não querendo nunca ter sido diferente do que 

era, foi capaz de dar à mão a Tomás e descortinar para ele um viver sem medo e 

aberto ao desejo que os habitava. 

 

Donato: “Era uma casa, assim, que os filhos não podiam falar palavrão, eu 
nunca vi meu pai falar palavrão, entendeu? Falar ‘merda’, lá, nossa, ia cair a 
casa, entendeu? E você perguntou o que eu trago para a relação, eu acho 
que essa, eu acho assim, é uma coisa que eu e o Tomás, a gente tem muito, 
é o respeito, a individualidade, inclusive, preservada. Minha mãe foi uma 
pessoa que dirigiu muito cedo, entendeu? Minha mãe tinha os grupos dela, 
tinha isso, tinha aquilo, não foi aquele homem castrador. E o que eles faziam 
sempre eram juntos, entendeu? E passou sempre esse afeto, esse respeito, 
esse carinho, então, se você me perguntar alguma vez você viu seu pai 
brigando? Só se eu apaguei, eu nunca vi. Se levantou a voz era aquele 
levantar de voz dentro de um...” 
(Tomás interrompe): “Às vezes a gente via brigando com filho, discutindo com 
filho, mas isso uma coisa normal, de pai para filho.” 
Donato: “Meu pai, nem isso.”  
Tomás: “Não, mas, assim, de dar bronca...” 
Donato: “Eu estou falando briga do casal.” 
Tomás: “Não, não tinha.” 
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Donato: “E eu não gosto, mesmo, eu acho assim, comigo e com o Tomás, o 
Tomás tem um tom, eu falo um, mas são muitos tons a mais do que... E 
quando, às vezes, numa diferença, ele vem falar mais alto, eu faço assim 
(Faz o gesto de menos), mais baixo, mais baixo...”  
(Tomás dá uma risadinha e diz): “Eu nem vou percebendo.” 
Donato: “Fala baixo, porque eu não fui criado assim e não gosto. Talvez eu 
pudesse até ter sido criado mas eu acho a base da relação é o respeito.” 
Tomás: “Na minha casa também não tinha esse negócio de gritaria, de falar, 
assim, não tinha.” 
Donato: “Você sabe, a base é o respeito, e é isso que eu acho que eu trago. 
Eu tenho assim, como modelo, uma relação muito bonita de pai e mãe, né? 
Como te falei, dos meus avós posso dizer muito pouco, nem sei te dizer, eles 
eram de outra geração, também.” 

 

Se Tomás trouxe do casamento parental os valores de fidelidade e 

companheirismo, Donato, por sua vez, era a ele similar, colocando no respeito a 

pedra angular da conjugalidade. Mas deixou claro que havia herdado a alteridade 

que seus pais tinham em sua relação, pois considerou ser importante a 

independência da mãe - dirigir carros não era nada comum às mulheres dessa 

época, antes dos anos 1950. Embora possamos identificar certa idealização de 

Donato com relação à homeostase familiar, também é possível aventar que seu pai, 

por ter vindo de uma casa com brigas, fazia de tudo para evitá-las. Dessa maneira, 

mesmo a contragosto, não abandonou o filho devido a sua homossexualidade; de 

alguma forma, elaborou seus sentimentos e conseguiu conviver com a situação de 

forma respeitosa. 

Tomás, por sua vez, deslumbrou-se com o status de Donato e sua 

liberdade de ser quem era, ficou impressionado por ele ter crédito em posto de 

gasolina, era só ir lá e encher o tanque, pois o pai assumia o débito, bem como com 

o sítio, no dizer dele, em estilo mansão. Diz: “O Donato sempre foi um bon vivant, 

vamos falar assim...”. 

Eles se conheceram em uma boate gay, frequentada prioritariamente por 

homens. À época, Donato, com 33 anos, estava ainda envolvido em outro 

relacionamento, que já durava cinco anos; embora ele se sentisse apaixonado, esse 

namoro não o satisfazia plenamente, já que o parceiro, além de ciumento, competia 

por sua atenção em relação aos seus amigos. Tomás, com 29 anos, nunca havia se 

envolvido seriamente com ninguém. Trabalhava, estudava e namoriscava com 

homens pelas noites da cidade em casos sem compromisso.  

A relação se estabeleceu rapidamente, mas em um esquema em que 

ambos moravam com seus pais. A diferença maior era que Donato, como se 
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reconhecia gay desde criança e dizendo ter lidado sempre com isso de forma 

natural, havia se assumido para seus amigos, inclusive os heterossexuais, bem 

como para seus irmãos e pais e irmãos; ele não ostentava, por vezes até disfarçava, 

mas não se escondia; Tomás, ao contrário, por mais que se deixasse conduzir por 

seu desejo, no fundo achava tudo aquilo muito estranho, não querendo se expor, 

totalmente no armário, como ele próprio definiu.  

Suas vidas, na verdade, eram muito diferentes: Donato era de classe 

média alta e sempre havia sido sustentado com muito conforto pelo pai.  Não se 

preocupava com o futuro, pois dava como certo ter sempre um porto seguro que 

viria do bem paterno. Tomás, por sua vez, trabalhava desde cedo, estudava, pagava 

seus estudos, administrava seus ganhos para que pudesse ter logo seu carro, tudo 

com o seu suor. 

 

Tomás: “Ele era um molecão. Não, você tinha 29, 30 anos e não sabia o que 
queria da vida, o que se trabalhava, você não sabia... Mas, na verdade, 
assim, esse lance do pai dele, o pai dele, agora vou fazer uma crítica, o pai 
dele sempre quis proteger os filhos, e na verdade, isso foi uma coisa ruim, 
uma criação totalmente diferente da minha, entendeu? No sentido de 
proteger.” 
Donato: “Em termos de realidade, nós dois éramos completamente 
diferentes.” 
Tomás: “Eu era o pobre e ele era classe média alta, o riquinho, e eu, o pobre. 
Mas assim, eu trabalhava, eu tinha o meu carro, eu pagava a minha 
faculdade, que eu já estava...  Eu já tinha feito uma faculdade...” 
Pesquisadora: “Era com mais sacrifício.” 
Tomás: “Mas era...  Minha vida era sacrificada, mas eu nunca fui muito 
sacrificado, em relação às outras pessoas que eu vejo por aí. Por exemplo, 
eu nunca peguei ônibus na minha vida.” 

 

Depois de três anos de namoro, a melhor amiga de Donato resolveu fazer 

uma viagem à Alemanha, e o convidou a acompanhá-la. O pai o apoiou e financiou. 

Mesmo dividido pelo sentimento que tinha por Tomás, e como este não podia e nem 

queria ir, não resistiu a esta aventura, e romperam. Mas logo Donato se arrependeu; 

embora tenha passado quase um ano no exterior e, com isso, vivenciado 

culturalmente o que queria. Neste período de tempo, ambos conheceram outros 

homens, mas nenhum de forma significativa. E escreviam diariamente cartas um 

para o outro e, com isso, paulatinamente foram se envolvendo de forma mais profunda.  

O namoro, ante a viagem de Donato, viu-se desfeito em cotidianidade e 

em fidelidade, como se acordos tivessem sido quebrados, mas permaneceram 

alianças inconscientes que continuaram ligando um ao outro. Alianças estas que 
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também se sustentavam, conscientemente, no que eles haviam vivido juntos nos 

três anos - Donato chegou a sair com alguns homens durante a sua viagem, em 

nenhum sentiu o que Tomás nele despertava; por sua vez, Tomás voltou às saídas 

noturnas e descompromissadas, possivelmente a um papel em que não se 

reconhecia mais. As cartas não os deixaram se desligar, daí serem guardadas como tesouro.  

As alianças, portanto, são entendidas como formadoras das matérias 

psíquicas, ou seja, elas são constitutivas de um vínculo por sua estrutura, conteúdo 

e funcionalidade (KAËS, 2014). Este, por sua vez, opera na intersubjetividade, e 

assim podemos pressupor que o encontro entre Donato e Tomás promoveu ligações 

conscientes e inconscientes que foram alimentadas pelos pensamentos e 

sentimentos enviados ao destinatário, via palavras escritas em cartas, que puderam 

ser relidas incontáveis vezes, produzindo elaborações emocionais em ambos. 

Quando Donato decidiu voltar e comunicou isso para Tomás, pensou que 

iria ser recebido de braços abertos, mas Tomás deixou claro que, se era para voltar 

por ele, Tomás, que não voltasse. Que fizesse isso por si mesmo.  

 

Donato: “Tomás, deixa eu contar uma coisa muito bonita.” 
Tomás: “O quê?” 
Donato: “O Tomás, se eu estiver errado, mas você me falou depois que eu 
voltei. Ele falou, ‘O dia que você tomou a decisão de ir pra Alemanha, eu fui 
chorando de onde nós estávamos até minha casa’.” 
Pesquisadora: “É... Deve ter sido traumático... Veja, é a primeira pessoa para 
quem você se abre...” 
Donato: “Você me falou, eu não minto. Ele falou, ‘O que eu queria, no 
momento, era falar pra você, não vá. Mas eu não tinha esse direito.’ Isso eu 
não sei se você se lembra... Isso é uma coisa muito clara. Quando nós 
chegamos na Alemanha, para você ter uma ideia, eu fiquei lá um ano, deu 
quase um ano, faltou... Praticamente era uma carta por dia, e eu tenho todas 
essas cartas que eu mandei pro Tomás, dá um livro, é um diário, e cada vez 
nós fomos nos envolvendo mais, porque, na minha cabeça passou assim, 
‘Pô, eu convivi com o Tomás e foi ótimo; só que não conviver com o Tomás é 
muito ruim’.’” 
Pesquisadora: “Você sentiu a ausência dele.” 
Donato: “Eu sabia que eu estava apaixonado e eu não tinha a pessoa do meu 
lado.”  
 

Contudo, o retorno de Donato teve um preço, pois em sua última noite, 

antes de viajar para o Brasil, chorou muito; durante mais de ano não conseguiu nem 

sequer olhar as fotos que tinha de sua estada europeia. Mas a certeza de que era ao 

lado de Tomás que queria estar foi mais forte.  

Donato já vivia com Tomás em seu apartamento por aproximadamente 

quinze anos, porém mantendo seu quarto e seus apetrechos de trabalho na casa da 
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mãe, para que ela não se sentisse tão só. Após sua morte, o que aconteceu 2011, 

passaram definitivamente a viver juntos.  

“O casal se constitui ao fundar a crença na continuidade do conjunto fora 

dos encontros. Funda-se quando se cria uma identidade do conjunto, que se 

acredita que vai ser sustentada no tempo e à qual se vai pertencer 

(MOGUILLANSKY; NUSSBAUM, 2011, p. 212)”; essa é a fase do Um, em que a 

idealização a respeito do outro sobrepuja tudo o que porventura a ele for contrário, 

base para a constituição de um par. Juntos nesta dança narcísica, os dois passarão a ser 

sujeitos do vínculo e, a partir daí, o conjunto trará novos pertencimentos, novos lugares a 

serem ocupados e, com isso, amplas possibilidades de originais e criativas subjetivações.  

 A se considerar que na escolha do parceiro amoroso, o indivíduo  

reencena o episódio edípico, com a eleição sendo compatível com os atributos das 

figuras parentais, Donato teve isso claro, as semelhanças entre seu pai e Tomás 

eram muito evidentes, principalmente as que diziam respeito aos valores do trabalho 

e do sacrifício para a conquista de algo. Ambos também eram ponderados, adjetivo 

que ele ressaltou. 

O vínculo do casal se desvelou pela atração física, objetivo de Tomás 

quando saía para conhecer homens. Já Donato gostava de conversar e, conforme 

Tomás brinca, ele sofreu assédio, visto que foi sendo levado, primeiro, para passear 

de carro; depois, já para a casa de Donato. Aos poucos foi cedendo, deixando-se 

envolver e se permitiu mudar. Como disse, evoluir.  

Provável que, quando se separaram, as cartas revelaram aspectos mais 

profundos de ambos, talvez se sentissem à vontade para colocar seus sentimentos 

mais facilmente, por exemplo. Talvez possa ter sido o elo que permitiu que a volta 

acontecesse e a relação fosse reatada. 

 

7.2.1.5      Estabelecimento da conjugalidade 

 

Donato: “Então, o que eu falei, a felicidade da gente está muito em estar 
junto, mas a gente nunca fez um do outro, aquela metade e aquela 
necessidade, nós cultivamos amigos, nós cultivamos família, eu tenho prazer 
no meu trabalho, entendeu?”.  
Tomás: “Primeiro que a gente, o nosso vínculo, vai, hoje, é só um vínculo de 
amor, porque, independentemente disso, a gente não tem nada, assim, 
juntos, né? De muitas propriedades, de muita coisa, nada!” 
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Donato e Tomás estão juntos há 31 anos entre namoro, moradia parcial 

de Donato enquanto a mãe vivia e coabitação total, atualmente; durante todo este 

período de tempo, segundo o relato de ambos, nunca se separaram, nem se traíram, 

nem tiveram conflitos insuperáveis. 

Não têm testamento, nem fizeram União Estável, diz Donato: “Ainda”. A 

ideia de casamento os desagrada, Donato até faz certo deboche da imagem de dois 

noivos, caindo na risada. 

Donato identificou que trouxe para o casamento o respeito à 

individualidade do parceiro, bem como o tratamento que via em seus pais - gostava 

de falar baixo, nem em brigas permitia que Tomás elevasse a voz - o qual, vez por 

outra nem percebia ter subido o tom. 

A dificuldade do casal, durante grande parte do relacionamento, foi 

quanto à repressão de Tomás, que sempre se sentiu incomodado quando exposto 

em sua relação ou orientação. Donato levou mais de seis meses para vê-lo à luz do 

dia, porque somente se encontravam à noite; mais de dois anos para conhecer a 

sua casa e família.   

Revelaram-se complementares: Donato descortinou o mundo para 

Tomás, de origem mais simples, e Tomás atualmente é um homem refinado. Por sua 

vez, Tomás ajuda Donato em sua desorganização quanto ao dinheiro e em sua 

instabilidade emocional - Donato toma antidepressivo, mas sempre dentro de certo 

padrão de funcionalidade. Também foi sonâmbulo por quarenta anos - os episódios 

não aconteceram quando morou por um ano na Alemanha e desde que passou a 

viver no atual apartamento, ao lado de Tomás, há quinze anos. Este fato foge 

completamente ao propósito desta tese, mas é interessante notar a ocorrência das 

crises sonambúlicas quando ele estava na casa parental. 

Ambos respeitam a individualidade, embora estejam quase sempre juntos 

- veem a televisão de mãos dadas, procuram agradar um ao outro em pequenas 

coisas, conversam sobre tudo; mas, se um quer ver filmes e o outro ficar no 

computador, fazem isso sem problemas. São discretos, embora todos no prédio em 

que moram os conheçam - são muito queridos pelos vizinhos.  
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Donato: “E o Tomás sempre foi o meu prumo, mas sem dependência. Eu não 
preciso dele para viver. Se amanhã eu não o tiver porque ele morreu, porque 
ele me deixou, eu vou sofrer muito, mas eu sei que minha vida vai continuar.” 
 
Tomás: “Então eu falo, eu vou na minha mãe, você quer ir? Vá se você 
quiser, eu vou fazer isso e isso, se você não quiser ir não vou me importar. 
Como algumas vezes, com determinados amigos dele, uma turma que eu 
conheço, mas eu falei, eu não quero ir nessa festa.” 

 

Durante a entrevista, Tomás foi atender a uma chamada telefônica e 

permaneceu fora da sala alguns minutos, enquanto Donato continuava a conversa. 

Depois retornou naturalmente. Mais para frente, trouxe café e bolachinhas. Donato 

continuou a falar sem comentários. 

 

Tomás: “Tem muito cuidado, das duas partes, de ambas as partes. Ser 
atencioso, isso é muito importante!” 
Donato: “Eu estou na rua, ‘Olha, Tomás, estou chegando do trabalho, 
comprei este pão doce que você gosta’, sabe? Eu acho que esse cuidar 
numa relação é legal.” 

 

Eles reconheceram que atravessaram épocas difíceis, mas nunca muito 

áridas, sempre viajaram, tiveram e têm muitos amigos, inclusive heterossexuais. 

Donato encontrava periodicamente, até hoje, a sua turma do ginásio. 

Disseram ter resolvido seus conflitos sempre na conversa, tendo o 

respeito como lema e também o direito à individualidade de cada um. No momento 

da entrevista, por exemplo, Tomás considerava ter um cachorrinho, mas Donato não 

apoiava muito a ideia. Ainda estavam em negociação. 

Reconhecemos que se impõe a necessidade de revisão sobre o conceito, 

tão exigido pela psicanálise, de a diferença sexual ser necessária para que haja 

alteridade. Os dados desmentem esse critério, que se revelou anacrônico, como 

tantos outros no que toca a este assunto. Ou seja, existe alteridade, existe o 

estranho no outro, existe a diferença entre os dois, embora sejam do mesmo sexo. 

Consideramos ser extremamente limitante configurar a alteridade somente em 

relação à diferença sexual, em um momento civilizatório em que as pessoas fazem 

alterações cirúrgicas de mudança de sexo. 

Hoje sabemos que a noção de filiação não é imutável, que a tradição pós-

antropológica descortinou a diversidade de formas de parentesco, sendo uma ilusão 

pensar que a conjugalidade gay possa vir a trazer fissuras no tecido social, pois 
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essas relações sempre existiram, visibilizadas ou ocultas, isto é, estão vivas com ou 

sem pertencimento social. Até aqui, foram suportadas; hoje, querem ser incluídas. 

Neste aspecto, Arán (2011, p. 3) ressaltou o caráter profundamente 

subversivo e deflagrador que o casamento gay impõe à sociedade, pois produz 

mudanças nos processos de legitimidade e inteligibilidade sociais. “Desta forma, 

esta conquista não significa apenas a não discriminação do indivíduo homossexual, 

mas, sobretudo, o reconhecimento do laço afetivo-sexual e social homossexual, o 

que faz da homossexualidade uma forma de sociabilidade.” 

 

Partimos do pressuposto de que a questão da sexualidade, embora 
estreitamente relacionada ao conceito de inconsciente e pulsão, é uma 
formulação histórica e contingente. Nesse sentido, repensar o sexual na 
Psicanálise não é somente necessidade ética e política, mas uma tarefa 
teórica da maior importância (ARÁN, 2009, p. 654 ) 
 
 

7.2.1.6      Performances de gênero na cotidianidade 

 

Em termos de performances de gênero, o casal dividia as tarefas 

domésticas por meio do critério de habilidades e gostos - Tomás gostava mais de 

cozinhar, enquanto Donato preferia arrumar o apartamento. O mesmo acontecia 

com o orçamento, cada um contribuía com o que podia, em uma relação igualitária. 

Comentaram que tinham a perspectiva de venda do imóvel que fora da mãe de Donato, 

e que aí ficariam muito bem financeiramente, deixando transparecer que, nesse 

momento, provavelmente era Tomás quem arcava com a maioria dos gastos dos dois. 

À época da entrevista, não tinham faxineira, estavam em contenção de despesas.  

Eles se apoiavam mutuamente e mantinham respeito às individualidades, 

embora sempre estivessem em comunicação. “A divisão é assim, o Tomás é quem 

cozinha e lava, eu arrumo a casa. Isso não quer dizer que eu não possa ir para a 

cozinha, e que amanhã não possa estar lavando”, esclareceu Donato. 

 

7.2.1.7      Dinâmicas conjugais 

 

Como são muito diferentes, vindos de origens diversas, têm como lema 

que combinado não é caro, ou seja, entram em acordo para os desejos não 

compartilháveis. Em outras palavras, a palavra era uma aliada no estabelecimento 

de acordos (PUGET; BERENSTEIN, 1993). 
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Um reconheceu que o outro o fez evoluir. Donato apontou que, ao lado de 

Tomás, amadureceu. Embora ainda tenha se reconhecido como lidando de forma 

inadequada com dinheiro (não sabia cobrar, não valorizava o seu trabalho), 

responsabilizou-se por não estar em outro patamar, inclusive em termos de 

aprimoramento de sua técnica fotográfica. Assumiu suas dificuldades, assim como 

sua labilidade emocional – durante o dia, passava por vários estados de humor. 

Tomás, com sua estabilidade, servia-lhe de porto seguro. Ao mesmo 

tempo, ao lado de Donato, pôde conhecer o mundo, ampliar seus horizontes, hoje 

era um homem refinado, por exemplo. Tomás era mais discreto socialmente, mais 

calado, mas na intimidade se revelava com muita espirituosidade e riso farto. Ao 

contrário, Donato era falante e dado, sendo quem estabelecia mais facilmente 

contato interpessoal e social. 

Sentiam-se atraídos um pelo outro até hoje, embora não fossem de expor 

carinhos, eram bem discretos. Ambos se curtiam de forma plena, superando as 

polaridades associadas à passividade e atividade no comportamento sexual, 

notadamente masculino. Mantinham a frequência de, pelo menos, uma relação sexual 

semanal. Donato se revelou mais libidinoso, disse que vivia provocando Tomás. 

 Foi Donato quem se referiu ao envelhecimento: “O envelhecer, para mim, 

ao lado do Tomás, hoje eu o vejo, tinha um corpo lindo, hoje não tem mais, mas é 

gostoso ver isso, né? Gosto das ruguinhas dele...”.  

 Tomás não se pronunciou a respeito, mas enquanto Donato o descrevia, 

sua postura era a de quem estava confortável na situação, corpo sentado de forma 

relaxada, sorriso nos lábios, jeito de aquiescência. 

Tomás, devido à sua seriedade e objetividade, por vezes necessitava da 

fantasia de Donato para conseguir elaborar seus processos, como a própria 

aceitação de sua homossexualidade, facilitada pela leveza com que Donato tratava 

o assunto. Donato era conciliador, de alguma forma dava um jeito de, ao final, estar 

tudo bem, o que relativizava a forma pragmática com que o parceiro encarava a vida. 

 

Donato: “Nós nunca brigamos.” 
Pesquisadora: “Teve algum caso...” 
Donato: “Nunca, nunca, nós nunca pusemos em questão a relação, né? Às 
vezes chega na crise, né, o casal, ‘Ai, será que é isso que a gente quer?’” 
Pesquisadora: “Porque as pessoas vão, o lance da relação longa é que as 
pessoas vão amadurecendo e, às vezes, vão mudando, muda desejos, muda 
escolhas, muda...” 
Donato: “Nós dois mudamos, né?” 
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Pesquisadora: “E às vezes é difícil compatibilizar isso, a grande dificuldade é 
essa.” 
Donato: “Então, a gente, a gente foi, eu não me lembro, é a mesma história 
que meu pai, eu nunca discuti com o Tomás, a gente nunca brigou. Já 
falamos mais alto, manda abaixar, entendeu? A gente nunca questionou, ‘Ah, 
então, vamos dar um tempo?’ Porque a gente nunca brigou. Ao mesmo 
tempo tem gente que fala, ‘Briga é importante, né? Porque na briga mostram-
se as diferenças...’ Para nós, nunca foi, entendeu? Em termos sexual, por 
exemplo, eu acho assim, a relação só amadureceu, se você falar hoje ‘Você 
transa melhor do que vinte, quinze anos atrás, a transa é mais gostosa.’ Ela 
não é com a mesma frequência.” 

 
 

7.2.1.8 Interseções entre a homoconjugalidade e a homoparentalidade 

 

Ambos revelaram, com muita tranquilidade, não ter tido desejo de ser 

pais, algo que nunca havia lhes passado pela cabeça. Agora, nos últimos tempos, 

Tomás estava querendo um cachorrinho, que até já tinha nome (Paulinho) e eles 

estavam em negociação, porque não era um desejo de Donato. 

 

7.2.2 Aspectos transferenciais e contratransferenciais 

 

O casal não era desconhecido da pesquisadora, pois tinham amigos em 

comum. Mas somente se haviam encontrado duas ou três vezes, em eventos 

sociais, apenas com cumprimentos. 

Assim que receberam o convite pela web, Donato entrou em contato 

marcando a entrevista, mostrando bastante disponibilidade.  

Durante todo o tempo do encontro, não esboçaram nenhum contato físico, 

mas permaneceram aparentemente tranquilos, sem nenhum tipo de expressão de 

ansiedade ou angústia, disponíveis para os sentimentos que suas falam 

provocavam, fossem de alegria ou de emoção. Aparentemente, falaram o que 

tinham vontade de dizer. 

A descontração foi a tônica, a exemplo de quando Donato contou sobre a 

pergunta de seu pai quanto a ele ser sexualmente ativo ou passivo; Tomás o 

interrompeu, rindo, e disse, “Papai, sou flex!”, provocando o riso de todos. 

Ao final da entrevista, Donato fez questão de mostrar o apartamento à 

pesquisadora, em todos os seus cômodos, identificando, aqui e ali, coisas das quais 

havia falado, como por exemplo as viagens que fizeram, cujos souvenires estavam 

alojados em uma cristaleira, bem como as fotos artísticas que ornamentavam os 
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cômodos. Este gesto foi interpretado como uma das características de Donato, ele é 

muito dado e rapidamente fica próximo, mas com muita educação, sem ser invasivo; 

como havia compartilhado suas histórias a partir de discursos, sentiu necessidade 

de materializá-las, em um movimento afetivo. De igual maneira, gentilmente 

acompanhou a pesquisadora até ela estar em seu carro, visto que já era início da 

noite. 

 

7.2.3       Dados e análise do TAT 

 

a)  Prancha 4 - A mulher que retém o homem 

 

Donato 

 

Donato: “Não, pra mim é um casal que se desentenderam, ela está querendo 
uma aproximação, né, não sei, ele meio está se esquivando, não tá querendo 
papo, alguma coisa nesse sentido.” 
Inquérito: “O que ela pode ter feito para ele estar esquivo?” 
Donato: “O que ela pode ter feito? (Suspira). Não sei, traição, alguma coisa 
assim, nesse sentido. Não sei, foi a primeira coisa que veio. Ele, o olhar dele, 
o jeito, a posição dele, assim, não quero papo, né? Não que eu ache também 
a pior das... Porque eu acho que a pior traição é do sentimento e não do ato 
em si, né? Mas eu vejo alguma coisa nesse sentido.” 
Inquérito: “E como é que você acha que termina essa história?” 
Donato: “Ah, eu acho, assim, se, se tiver um amor mesmo, uma relação com 
conteúdo, porque a traição não quer dizer que você não ame o outro, não 
estou dizendo que eu concorde, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que 
tem uma reaproximação. Tem um final feliz.” 
 

Donato iniciou a primeira história utilizando a palavra “não”, com muita 

hesitação, o que pode vir a demonstrar insegurança ante o desconhecido. 

Possivelmente pelo mesmo mecanismo, repetiu as perguntas da pesquisadora no 

intento, talvez, de ganhar certo tempo de elaboração e reafirmação da questão. 

Assim, a história narrada ressaltou a traição, ao mesmo tempo que a relativizou; 

porém, inverteu as polaridades, quem traiu foi a mulher. 

As respostas de Donato expressaram a necessidade de idealização, sua 

dinâmica aparentemente foi pela busca de um final feliz, pela negação da realidade, 

pela fantasia que fez com que tudo acabasse bem. Ou seja, ele solucionou de forma 

positiva um episódio que, aparentemente, não o era, afastando-se do enredo. Ao 

mesmo tempo, trouxe a diferenciação entre a traição física e a amorosa, sendo que 

a primeira é passível de perdão. 
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Tomás 

 

Tomás: “Eu acho que é assim, ela aprontou alguma, está tentando explicar. E 
ele, tipo, está dizendo, ‘Não, não tem explicação, não quero saber’, sabe um 
negócio assim? Está virando, tipo assim, ‘Não, mas você tem que me ouvir’. 
E ele está olhando e falando, ‘Não’, sabe? ‘Não tem razão, você errou e tal’, e 
não quer saber.” 

  Inquérito: “O que ela poderia ter feito?” 
Tomás: “O que ela poderia ter feito? Uma sacanagem, por exemplo, com ele, 
várias. Eles podem ser marido e mulher, ela pode ter, sei lá, visto, (pausa), 
olhado pro lado, visto alguém que, flertar com alguém, ou ter transado com 
alguém e ele, já, opa. Pode, hoje, no mundo prático e moderno do casal, ela 
pode ter gasto pra caramba (ri), e o cara, ‘Putz, você fez isso comigo?’ 
Entendeu?” 
 

 

Sua resposta foi rápida e comum a esta prancha, dirigiu-se ao fato e o 

racionalizou, demonstrando, por essa característica, certa impulsividade. Pudemos 

interpretar como se dissesse que, num primeiro momento, sua atitude foi severa: se 

houve algum erro, alguém aprontou, até possivelmente uma traição, a consequência 

era o rompimento, o que pode ser interpretado como um assunto que, de certa 

forma, o mobiliza emocionalmente. 

Porém, à medida que se desenrolava o inquérito, Tomás foi se afastando 

da impulsividade para iniciar uma escuta do outro. 

 

Inquérito: “O que você acha que pode ter acontecido?” 
Tomás: “Eu acho, dependendo, pelos olhos dele, ele vai voltar e depois vai 
ouvir, eu acho (Ri). E vai ouvir as explicações. De cara, dá a impressão que 
ele não quer ouvir. Não fala, ‘Você errou, tchau’, está vendo? Mas eu acho 
que o cara depois... Ele vai voltar, a princípio ele tem essa reação, mas 
depois ele vai ver os motivos que levou ela a fazer isso, talvez perdoar, talvez 
voltar, não sei.” 

 
 

Ele fez uso mais dos personagens do que propriamente da situação, 

colocando a figura feminina como o agente da ação, aquela que teve um 

comportamento reprovável de alguma forma, seja traindo, seja ao gastar o dinheiro 

do homem. Neste último caso, percebe-se uma ótica conservadora de Tomás, ao 

associar a figura masculina a quem tem dinheiro e a feminina a quem disso se 

aproveita. Fez uso da ironia, pode-se aprontar com traição e com dinheiro, mas, ao 

final, mesmo uma relação que se apresentou como negativa obteve um final 

positivo, o que pode vir a revelar a dinâmica de resolução de conflito com a 

conciliação do mesmo. 
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b)  Prancha 9RH - Grupo de vagabundos 

 

Donato 

 
Donato: “Eu não sei, eu vejo a hora da sesta, né? Eu vejo assim, 
trabalhadores rurais, né, ao mesmo tempo eu vejo uma coisa de afetividade 
nessa foto, muito afeto, afetividade, porque se você for ver, não está um aqui, 
um ali, né, tem uma aproximação, então não vejo nada, assim, daquele, do 
machismo. Esse aqui parece que está até dormindo em cima do outro, né. 
Então eu vejo, assim, uma coisa de afeto, de aproximação.” 
Inquérito: “E onde eles poderiam estar?” 
Donato: “Não sei, porque, por estar em uma relva, me veio uma coisa assim, 
meio trabalhadores rurais, apesar da roupa e o chapéu não me chamam isso, 
mas me veio nesse sentido, né. Para mim eles estão dormindo, mas eu vejo 
uma coisa assim serena, de sonhos positivos, de, como é que se fala, alguma 
coisa de... (pausa) De crescimento, sabe, uma coisa assim pra cima eu vejo, 
né? Pois é, me traz muita paz ver isso aqui, né, uma coisa de tranquilidade, é 
uma imagem de tranquilidade, acho que não tem nem porque não 
tranquilizar, mas eu vejo isso.” 

 

Nesta prancha, que carrega um estímulo homossexual, ele também iniciou 

a história com negativa e evasões, somente ressaltando o aspecto de trabalho nos 

homens desenhados. Podemos notar que, ao configurá-los como trabalhadores rurais, 

ele promove um distanciamento muito grande de sua realidade, eminentemente 

urbana, algo que pode ser reativo a algum incômodo motivado pela ilustração. 

Donato projetou nesses homens um caráter afetivo, sem sexualidade, 

trazendo-lhe sentimentos de conforto; ou seja, um grupo de homens lhe evoca 

percepções construtivas. Isso pode vir a indicar um desejo de adaptação por meio 

de mecanismos de negação da agressividade e de idealizações, com repressão à 

expressão sexual. 

Possivelmente, por não ser um sujeito pragmático e objetivo, Donato faça 

uso da fantasia, contando uma história em que existe muita tranquilidade, indicando, 

talvez, certa contenção corporal. 

 

Tomás 
 

Tomás: “O que me passa pela cabeça? Na verdade, um monte de amigos 
descansando, com uma certa intimidade, sem maldade nenhuma, eu acho, 
sabe? O pessoal estava trabalhando...” 
Inquérito: “Se tivesse maldade...” 
Tomás: “A maldade... Numa conotação meio gay, os corpos, os corpos, tá 
vendo? Eu estou olhando aqui, uns fortões, de repente, um de bunda, um 
virado pra cima, mas isso pra mim... Pode ser num trabalho, sei lá, um 
trabalho no campo, na roça, é, acho que é isso.” 
Inquérito: “De onde eles saem e para onde eles voltam?” 
Tomás: “Saem para trabalhar, de repente pode ser todo mundo irmão, aqui, 
né? Essa intimidade que a gente vê, você, né, pode ser irmãos, um agarra o 
outro, um deita na barriga do outro, um está encostado no outro, está vendo? 
Se for dois amigos, mesma coisa, dependendo do nível de intimidade dos 
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amigos, né? Eu acho que é isso, estão na hora da siesta, estão descansando, 
de trabalho, me passa isso, assim, sabe aquele horário? Trabalharam até o 
meio-dia, almoçaram... Estão dormindo.” 
Inquérito: “O que você acha que eles sonham?” 
Tomás: “O que eles estão sonhando... Sonhando?”  
Inquérito: “É.” 
Tomás: “Ih, eu sonho tão pouco...! Ah, mas aí você está voando muito! 
(Gargalha). Está voando muito, gente - o que que eles estão sonhando? Todo 
mundo tá dormindo, aqui? Esse aqui não está com cara de quem está 
dormindo... Mas eles estão dormindo, você acha?” 
Inquérito: “Você é quem tem que me dizer.” 
Tomás: “Ah, como eu sonho pouco, e lembro pouquíssimo, não sei... Porque 
assim, você imagina que eles estão cansados, estão sonhando uma vida 
melhor? Os sonhos nem sempre são assim, né, os sonhos, às vezes, são 
perturbadores, né? As pessoas têm uns sonhos... Tem gente que tem uma 
vida sossegada e tem cada sonho desgraçado. Então, ai... Eu acho aqui, 
mais, se eles tivessem sonhando, talvez estar numa situação melhor, com 
conforto, ou tá, de repente alguém gosta de alguém, aqui, tá pensando na 
pessoa, né? Tá lembrando uma situação boa, porque a gente quando está 
cansado se quer meio que sair do cansaço, né? Através do sonho, mas às 
vezes é um pesadelo, você está cansado e vem mais bomba, quando você 
acorda você descobre que você é feliz quando está acordado, dormindo é 
uma angústia, né? Eu acho que é isso.“ 
 
 

Tomás iniciou com uma pergunta, por nós interpretada como forma de 

ganhar tempo para se organizar. Ele trouxe elementos de sexualidade e de 

homoerotismo, expressando o seu desejo com naturalidade – à sugestão feita pela 

pesquisadora: “Se tivesse maldade...”, ele reagiu liberando o seu querer, mas, no 

prosseguimento do inquérito, novamente o reprimiu, substituindo o prazer pelo 

dever. 

Tomás, por suas respostas, deu indícios de ter muita sensibilidade, pois 

reagiu aos estímulos com facilidade, embora seus movimentos, após o impulso, 

pudessem vir a tender para a repressão e para o controle. 

Ele menciona ser o dormir – e, consequentemente, o sonhar – fonte de 

angústia; e sabemos que, nos sonhos, quem reina é o inconsciente, com suas leis 

próprias, tendo o domínio dos enredos oníricos. Pode ser que, por ter-se conduzido 

com objetividade em sua vida, possa lhe ser difícil ficar à mercê dos desejos 

reprimidos pela realidade e que, no sonho, aparecem. 
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c)  Prancha 9MF - Duas mulheres na praia 

 

Donato 

 

Se, por um lado, a prancha anterior de um grupo de homens lhe evocou 

tranquilidade, a aparição de duas mulheres lhe provocou ansiedade, pois Donato 

pareceu ter dificuldades na elaboração de certos conteúdos, como se empobrecesse 

seu raciocínio até mesmo no vocabulário, chegando a não se organizar na 

concepção de uma história com começo, meio e fim. 

Nesta lâmina, ele identificou a figura de Narciso projetada no lago por 

meio da negação, solicitando à pesquisadora uma orientação e, quando esta lhe 

veio, trazendo-lhe um dado organizador, Donato desqualificou a informação: 

 

Donato: “Ela está se mirando na água, né? É, eu vejo assim, uma, como é o 
nome daquele personagem que se via na água, mesmo?” 

 Inquérito: “É o... Narciso.” 
Donato: “Eu não vejo nada assim de narcisista aqui, mas eu vejo assim, que 
ela está se vendo, mas ao mesmo tempo ela não quer essa aproximação com 
a imagem. Você vê que ela está assim, não chega a ser atrás da árvore, 
desse tronco, mas é uma coisa assim que ela não está, ela não está 
querendo se enxergar realmente como ela é, me vem essa ideia.” 

 Inquérito: “Por que será?” 
Donato: “Ou ver de longe, assim, para analisar melhor, não sei, fica meio 
confuso. Mas, você vê, não é uma imagem que ela está de todo... Né? Por 
que se você for ver, agora eu estou vendo, a imagem não é a mesma, mas é 
a mesma pessoa, para mim parece... Aqui ela está com... Não sei o que que 
é, aqui ela não está... Mas, assim, ela está querendo se ver de longe, ela não 
está se enxergando, e ela está querendo por, tem um anteparo aqui.” 
Inquérito: “E por que você acha que ela não está querendo se enxergar?” 
Donato: “Não, eu acho assim, as pessoas de um modo geral não gostam, não 
é que não gostam, não se mostram realmente como elas são, né? Eu acho 
assim, nem todo mundo, e até me incluo nisso, a gente também não gosta de 
tanta exposição, mas eu comigo mesmo eu tento sempre me enxergar como 
eu sou, com qualidades e defeitos, né?” 

 

Assim, as duas figuras femininas não se relacionaram, trazendo-lhe 

aparente confusão, pois ele misturou as percepções, distanciou-se para ver de 

longe, não conseguiu chegar à definição e ainda se viu impedido por um anteparo. 

Talvez os estímulos da Prancha tenham lhe trazido percepções quanto à sua 

identidade, Donato havia sido gêmeo e esse fato, por vezes, pode ser um conflito 

com relação a quem se é. 
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Tomás 

 

Tomás: “Essa? Nossa, mas esses desenhos são antigos, assim, né? Isso 
aqui é coisa antiga pra caramba. Aqui elas tão (pausa) dá impressão que elas 
estão fugindo de alguma coisa, correndo, aqui é um, elas estão correndo de 
uma situação desagradável, não sei. Essa está atrás de uma árvore, 
observando a outra correr? Elas estão fugindo de alguma coisa, sei lá.” 
Inquérito: “O que poderia motivar uma fuga?” 
Tomás: “O que que poderia? Nessa situação que elas estão no campo de 
repente um bicho correndo, um ataque de algum louco, atrás, entendeu? Mas 
eu acho que é isso. Elas não estão com uma cara boa, agora, a sensação 
que eu tenho é que essa está correndo e essa está olhando, pelo plano, ela 
está observando a outra correr. Você vê que tem aqui uma árvore e tal, ela 
está segurando, não sei nem o que é isso...” 
Inquérito: “E o que que você acha que ela está pensando quando ela vê a 
moça correr?” 
Tomás: “Que ela tá desesperada, que ela tá nervosa, tá fugindo de alguma 
coisa.” 
Inquérito: “E ela só observa ou vai ter alguma ação?” 
Tomás: “Isso no meu...” 
Inquérito: “Na sua imaginação.” 
Tomás: “Eu acho que ela vai perto pra perguntar o que está acontecendo, vai 
tentar ajudar, sei lá, ou correr junto (ri), ou perna pra que te quero. As duas, é, 
eu não sei, porque é assim, ao mesmo tempo, esse desenho está estranho, 
deixa eu te falar. Ao mesmo tempo que ela, que eu imagino que ela está 
olhando, se você olhar o desenho, não dá impressão que ela está olhando, 
dá a impressão de que ela está se escondendo atrás da árvore, não é? 
Tenho a sensação de que, olha, a outra está fugindo...” 
Inquérito: “E por que ela está se escondendo?” 
Tomás: “Por que que ela estaria se escondendo? Ué, talvez, a própria 
situação, ela tenha aprontado, entendeu? Ela tá aqui, observando, depois 
alguém correndo atrás dela... Eu tenho a sensação que tem um elemento 
oculto aqui, terceiro, pode ser um homem, uma mulher, a mãe, um parente, 
ou mesmo um animal, correndo, e dá a impressão que ela está só olhando, 
ela não está participando, ela está fora.” 
Inquérito: “E que animal poderia ser esse?” 
Tomás: “Que animal? Ah, poderia ser, sei lá, deixa eu ver aqui... Um urso, 
talvez, um cachorro bravo, um boi desgovernado, uma coisa assim.” 
 
 

Em suas respostas, pudemos mais uma vez perceber certa necessidade 

de controle, pois Tomas iniciou sua fala com perguntas, distanciando-se de 

possíveis impressões que a prancha lhe ter suscitado, racionalizando o que via 

criticamente. 

Notamos que a lâmina o impactou um pouco, pois, além da fala do início, 

utilizou pausas entre as frases, como se estivesse lidando com conteúdos tensos ou 

as figuras femininas lhe evocassem angústia, e não bem-estar como os elementos 

masculinos da prancha anterior.  

Porém, embora ele tenha configurado uma ameaça externa, as duas 

mulheres estavam juntas, mesmo que em fuga. O que se pôde notar foi que sua 
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dinâmica indica que, ante uma ameaça, sentimentos persecutórios exigiram uma 

saída da situação. 

A partir de sua criação, Tomás trouxe a sexualidade à cena, em forma de 

um bicho correndo, ameaça em movimento, logo em sequência transformando-o em 

um louco em ataque, ambas representações associadas à falta de razão, ao 

primitivo, ao que não se doma. 

  Podemos considerar que a dinâmica psíquica de Tomás, quando 

exposto a uma situação em que não consegue rapidamente estabelecer um critério, 

é regida pela ansiedade, mas isso é transitório, pois, em pouco tempo, ele consegue 

se organizar e vir com alguma produção. Na medida em que identifica as motivações 

das personagens, uma que observa enquanto a outra apronta, ou seja, tem algum 

comportamento criticável, aparentemente mostra-se mais tranquilo, podendo 

conceder a uma delas os recursos para até perceber certa ameaça, mas sem se 

deixar por ela contaminar. Não há, portanto, negação da realidade colocada na 

fantasia e, sim, adaptação à mesma.  

 O fato de ter escolhido um urso é condizente com sua atração física por 

homens assim denominados por possuírem corpos com muitos pelos.  

 

d)  Prancha 10 - O abraço 

 

Donato 

 

Donato: “Aqui eu vejo uma relação muito de afeto, né? A imagem mostra isso, 
não precisa nem, nem questão de interpretar, a imagem mostra isso. Eu já 
vejo assim uma certa maturidade dos dois, né...” 
Inquérito: “E quem são?” 
Donato: “Não sei, você falou ‘quem são’, veio meu pai e minha mãe, de início, 
foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, os dois muito afetuosos, muito, 
muito próximos, você vê a mão dela tocando o peito dele, meio que o lábio 
chegando na testa dela. Eu não sei, eu vi meu pai e minha mãe aqui. Como 
primeira imagem veio assim, a plenitude do casamento concretizada nos 
cinco filhos. Né? Eu vejo assim, eu não penso, eu falo o que vem na minha 
cabeça, né? Os dois assim, sabe, na plenitude do casamento, a maturidade, 
os cinco filhos, os cinco filhos legais, não problemáticos. É, eu vejo isso 
daqui.” 
 

Donato projetou as figuras parentais nesta prancha, sentindo-se envolvido 

por sentimentos de afeto, mostrou ter internalizado o legado heterossexual, pois 

valorizou o fato de os pais terem tido um casamento sólido, com cinco filhos “não 

problemáticos”, como fez questão de afirmar quando exposto a esta prancha, em 
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que ele identificou seu pai e sua mãe, a plenitude do casamento concretizada nos 

cinco filhos. Ou seja, ele não se viu representado pela matriz heterossexual, pai e 

mãe com filhos era o modelo que dava frutos. Na realidade, rompeu com esta 

tradição – talvez por isso nunca desejou se casar, considerava-se casado sem 

necessidade do compromisso oficial e legal. 

É razoável pensar que a lembrança dos pais em um momento de 

proximidade afetiva pode tê-lo deixado como se estivesse em estado regressivo, 

emocionalmente sem articulação com o racional, quase que sem palavras. Terminou 

com a frase “Bonita imagem...”. 

 

Tomás 

 

Tomás: “Esse é um casal de pessoas mais velhas? É, eu estou vendo uma 
mulher e um casal de idosos, assim, num momento de carinho, de ternura, se 
abraçando, entendeu? Talvez se cumprimentando... Mas, está uma situação 
assim, mais de intimidade, e estão se abraçando. Ele parece, de repente, 
está dando até um beijinho carinhoso, aqui, sai o escuro aqui, mas... É, eu 
acho, uma cena de carinho, pode ser, sabe? Um carinho de casal, ao mesmo 
tempo pode ser um reencontro, e pegou bem nessa cena na hora, o desenho, 
entendeu? Mas é uma cena de carinho, de abraço.” 
Inquérito: “Se fosse um reencontro, o que você acha que teria acontecido 
para eles terem se separado de alguma maneira.” 
Tomás: “Ué, um reencontro? Pode ser vários motivos, né? Pode ser um 
distanciamento de uma semana, uma viagem, um fez uma viagem e está 
voltando, podem ter brigado, e estão voltando, né? Ou, sei lá. Pode ser um 
momento de felicidade, pode passar isso. Por exemplo, vamos dar um 
exemplo, ele traz uma notícia que tem uma pessoa doente, e ela melhorou, 
‘Ai que bom! Se abraçam. Então, eu acho que isso é o que passa. Passa 
isso, pelo próprio movimento do olho, está vendo? Assim, né? Eu tenho essa 
sensação. Eu acho que é um casal de hétero.” 

 

 Tomás trouxe a representação do casal parental envolvido em afetividade 

e carinho, mostrando um legado internalizado de bem-estar com relação ao estar 

junto da conjugalidade. Sua identificação, que segue a linha das pranchas 

precedentes, é com a figura masculina, pois a ação é efetuada pelo homem. Embora 

em algum momento a angústia da doença e da fragilidade tenha surgido, ele não as 

sustentou - rapidamente, o problema se esvaiu, sem consequências. Ao final, ele 

identificou a ilustração como um casal de héteros. Esse fato, porém, não foi 

considerado significativo, conforme já mencionado, pois em seu sentido original a 

prancha foi assim retratada. O que depreendemos é que ele tenha claro que existem 

duas possibilidades, a hétero e a homossexualidade, algo que já foi projetado por ele na 

Prancha 9RH, não necessitando ser retomado, pois não refletiu nenhum conflito.  
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e)  Prancha 18 MF - Mulher que estrangula 

 

Donato 

 

Donato: “Essa daqui é uma coisa assim, pra baixo, me entristece, uma coisa 
assim de despedida, né, alguém assim que está, não sei, à beira da morte, ou 
muito doente, alguma.... Eu vejo pelo esse rosto angustiado dessa pessoa, 
me vem muito assim a despedida minha com a da minha mãe, eu fiquei 
praticamente até... Assim, voltei de casa, estava no hospital, voltei, de 
madrugada me ligaram, ah, ela faleceu. Então eu vejo assim como dor, 
como... a própria imagem, o próprio desenho. Mas ao mesmo... Pode ser 
também um rompimento de qualquer tipo de relação, mas eu vejo, eu me vi 
muito aqui me despedindo da minha mãe. O próprio desenho é mais 
carregado, aqui é mais pesado, mais sombrio, aquilo foi uma coisa... Eu vejo 
uma coisa de despedida.” 

 

Donato foi imobilizado por sentimentos de perda, fazendo uso da 

autorreferência e trazendo a morte materna. Com isso, não foi sensibilizado por 

nenhum tipo de conteúdo agressivo proposto pela prancha, talvez fazendo uso do 

mecanismo da negação. 

 

Tomás 

 

Tomás: “Então, eu vejo, na minha situação hoje, parece uma filha segurando 
uma mãe, ou sei lá, segurando uma avó, porque essa aqui não está o rosto, 
você não consegue ver a pessoa que está adoecendo ou que está caindo, 
uma situação de preocupação, entendeu? Dá a sensação de que essa aqui 
está caindo na escada, ou está segurando, assim, sei lá, ou se sentiu mal, e a 
outra está apoiando, está dando um suporte.” 
Inquérito: “Uma situação de ajuda?” 
Tomás: “De ajuda. É, consternada, assim, uma cara triste, ó, ela está 
olhando, um olhar triste. Dá a impressão, assim, que teve uma queda, um mal 
súbito, e a outra está meio que segurando assim, e olhando: ‘Ai, coitada, que 
pena’, sabe?” 
Inquérito: “Tem alguém que ela possa pedir ajuda?” 
Tomás: “Nessa foto, não, mas ela pode sempre pedir ajuda, as pessoas 
podem sempre pedir ajuda, né? Porque sempre vai ter alguém pra te ajudar, 
eu acho. Eu acho, sempre. Eu confio no ser humano. Apesar de ter uns 
desgraçados, tem muita gente boa.” 
 

 
 Assim que viu a prancha, Tomás comentou: “Muito flash back”. Essa frase 

poderia estar associada ao fato das figuras serem antigas, como ele mesmo já havia 

comentado. Mas também pode vir a parecer certa desorganização motivada por um 

estímulo que lhe trouxe muitas percepções, possivelmente o impedindo de constituir 

uma história do quadro. 
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Em sequência, Tomás usou da autorreferência, mas não permaneceu 

nela, embora não tenha conseguido elaborar um roteiro. 

Tomás trouxe uma história com duas mulheres, associando-as pelo 

vínculo de sangue, familiar. A Prancha aparentemente o mobilizou, fazendo com que 

ele não conseguisse construir uma história, ou seja, pudemos aventar que situações 

de doenças e de desamparo o sensibilizavam, talvez porque o remeta às suas 

histórias em contato com a fragilidade materna, colocando-se como um forte e 

necessário colaborador da irmã.  

 Contudo, Tomás permaneceu na fragilidade, era como se a ajuda fosse 

fornecida por quem não tivesse competência para dá-la; ele apresentou uma 

situação de angústia para a qual dificilmente haveria suporte. 

 Tomás, ante o sentimento de desamparo, partiu para a racionalização, 

porém mostrou também certa mobilização de raiva (“desgraçados”), como se, 

quando não houvesse solução, pudesse haver esse sentimento. 

Podemos entender o que aconteceu nesta prancha tendo em vista que 

Tomás deixou claro, em sua entrevista, que sua família tinha um valor definido, o 

fato de filhos cuidarem dos pais quando estes envelhecessem. Marcado por duas 

mortes - a de sua irmã quando ele era criança; a de seu pai, na sua juventude -, 

tinha como sua responsabilidade o cuidado com a mãe. Essa predisposição ao 

entendimento da fragilidade e da doença por meio do cuidado apareceu 

perceptivelmente nesta prancha.  

 

f)  Prancha 16 - Em branco 

 

Donato 

 

Donato: “De novo, deu um flash e veio a minha história com o Tomás, né? 
Porque primeiro assim, eu acho que, que, se fosse um papel negro, eu não 
iria ver, né? Então, assim, isso aqui já me lembra, já me traz paz, me traz 
segurança, não é? É uma coisa assim, um papel que num, deixa eu ver uma 
historinha, que num (pausa). Me vem liberdade, sabe? Não, me vêm 
sentimentos, historinha mesmo não vem. Me vem uma coisa assim de afeto, 
o branco... É uma cor, acho que pra todo mundo, tranquiliza, me dá 
segurança, e num... É gozado, é um encontro, me traz paz, me traz harmonia, 
né, não que o preto, também... Eu gosto muito do preto, né. O preto é 
gozado, é uma sensação de... Tem gente que fala que é uma coisa ruim. 
Então é uma história dessa paz, não tão jovem, mas naquela época era até 
jovem, depois de tanto tempo, né? Me vem uma historinha assim, de muita 
paz, de muita tranquilidade, segurança. Acho que é isso aí.” 
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Donato trouxe Tomás em seu tema, embora não tenha conseguido, 

efetivamente, elaborar uma história; de forma concreta, ele associou o branco da 

prancha a paz e liberdade. Vale pensar que, por este aspecto, podemos identificar 

certa complementariedade, como se Donato visse em Tomás um ponto de 

confiança, alguém parecido com o pai, com quem pôde repetir uma parceria no qual 

era amado e acolhido. 

Dessa forma, podemos pensar que Donato, ante um estímulo não 

estruturado, talvez tivesse certa dificuldade em se organizar e aos seus 

pensamentos. Porém, em contrapartida, ele consegue criar uma fala em que traz o 

sentimento de paz e de liberdade com relação a sua história amorosa com Tomás. 

Em uma prancha que evoca as expectativas e o futuro, Donato se mostra 

apaziguado com relação ao seu envelhecimento e a sua história de vida, 

designando-a como algo tranquilo e seguro. 
 

Tomás 

   

Tomás: “Eu vou inventar uma história? Deixa eu ver. Qualquer história?” 
Inquérito: “É, qualquer história.” 
Tomás: “Mas, assim, de pessoas...” 
Inquérito: “Me conte uma história qualquer, uma história que você imagine.” 
Tomás: (Suspira) “Que tenha relação com o que eu vivi?” 
Inquérito: “Você que sabe, fique livre, é imaginação, não tem fronteira, não 
tem certo nem errado também.” 
Tomás: “Ai, que difícil! Não, é... porque é assim, na verdade... como você 
está fazendo um teste, a gente... tudo o que a gente exclui, e não flui...” 
Inquérito: “Mas não tem certo ou errado.” 
Tomás: “Tá, entendi. Hum... (Ri). Deixa eu ver... Mas, um história com 
começo, meio e fim? É uma história que eu vou inventar? Tá, então vamos 
ver. Era uma moça (pausa leve) muito reprimida, que ela (pausa leve) 
passava sempre num lugar e olhava para um homem, mas nunca ela chegou 
perto, conversou, nem nada. Mas todo dia, no mesmo, na mesma hora, ela 
passava, olhava, olhava pra ele, e aí ela ficava imaginando um monte de 
coisa que poderia acontecer com os dois, mas nunca, nunca teve coragem de 
se aproximar e falar nada. E nem ele, que demonstrava um certo interesse, 
também chegou nela. Ela passou a vida inteira olhando, não aconteceu nada 
e ela vivia só da fantasia da cabeça dela, com tudo o que poderia acontecer 
com essa pessoa. E assim ela viveu até morrer.” 
Inquérito: “É o fim?” 
Tomás: “É.” 
Inquérito: “Qual a moral da história?” 
Tomás: “A moral da história é que a gente, se você quer uma coisa de fato, 
você tem que ir atrás dessa coisa, entendeu? Batalhar, mesmo que não seja 
nada, não acontecer nada, tentar uma aproximação, né? Porque é aquela 
coisa, agora eu estou com essa coisa na moda - o não você já tem. A minha 
irmã, de tanto eu falar isso a minha irmã (ri), tá bom, o não, como você diz, o 
não você já tem. Então, ela não tentou nada, nunca tentou, né? Ela poderia 
tentar se aproximar, alguma coisa, falar... Ela viveu sempre numa fantasia, e 
nunca chegou a concretizar, nunca realizou. Então eu acho assim, a moral da 
história é que assim, quem não arrisca não petisca? (Ri). Não, mas tem a ver, 
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eu acho. É melhor você viver, aquela coisa, é melhor você nunca ter 
experimentado do que ter experimentado somente uma vez, não é? Tem 
gente que vive sempre naquela ilusão, ‘Ai, gente, se eu fizer isso, mais isso e 
aquilo’, vai, tenta! Depois, se não der nada, paciência. Ela não precisava 
chegar e se declarar, mas uma aproximação até para tentar, dentro da 
própria vida dela, fazer um, formar uma coisa mais real, né? De repente ela 
poderia chegar nesse cara e ele era gago, né? Era mudo (ri). Não é verdade? 
Não pode ser?” 
Inquérito: “Por que está na fantasia?” 
Tomás: “Está na fantasia, tinha uma voz linda, ela falava, ele é maravilhoso, 
ela chega perto dele e às vezes ele cheira mal, ele... Eu acho assim, também 
você viver só na fantasia é péssimo, eu sou muito pé no chão. Então essa 
moça, pra mim, ela é, puf, tapa! (ri). Se eu conhecesse ela de verdade, eu ia 
chacoalhar tanto ela...!” 
 

Tomás revelou muita dificuldade para conseguir se projetar na prancha 

em branco, demorou para se organizar, como se fosse uma novidade e não tivesse 

criado histórias para as lâminas anteriores. Podemos dizer que, talvez por ser 

objetivo e determinado, lhe seja difícil se soltar em uma situação para a qual não se 

preparou. 

Dessa forma, concebe uma produção em que a personagem feminina, de 

tão reprimida que era, deixou a vida passar sem realizar seus sonhos. Inicialmente, 

podemos conjecturar que ele possa ter projetado a si mesmo antes de ter assumido 

sua vida com Donato e sua homossexualidade. Talvez, se não tivesse enfrentado 

seus próprios medos, poderia ter ficado como ela, chegando à morte sem ter tido 

uma vida.  

Porém, também podemos aventar a hipótese de que a presença da irmã, 

que na vida real também é dele relativamente dependente, possa estar muito 

presente em sua vida, a ponto de interferir em suas projeções, pois ela nunca se 

casou e permaneceu a vida inteira ao lado da mãe. 

 

7.2.4  Considerações gerais sobre os dados 

 

Na análise dos protocolos do TAT, Tomás se apresentou com mais 

defesas ante o novo do que Donato, o que era esperado, visto pela entrevista, na 

qual Tomás teve atitude mais discreta. Já Donato teve dificuldade de se relacionar 

com seus desejos homossexuais, fez uso da repressão, disfarçou os impulsos 

agressivos, utilizou-se da fantasia. Dessa forma, embora em termos manifestos seja 

Donato o que se assumia abertamente perante sua escolha amorosa, foi Tomás 
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quem expressou seu desejo sexual de forma mais livre, tanto na entrevista quanto 

nas histórias criadas para o teste. 

Ao associarmos as respostas da entrevista com as do TAT, encontramos 

muitos pontos confluentes, a começar pela traição expressa na Prancha 4, em que 

ambos criam histórias em que, ao final, há a reconciliação. Donato distingue a 

traição física da afetiva, admitindo o perdão à primeira forma, enquanto Tomás, após 

certa indecisão, também conclui pela reaproximação por parte do homem. 

Por meio dos dados, temos que, depois de Donato voltar de sua viagem e 

assumir a relação com Tomás, a fidelidade foi a tônica da relação. Quando 

mencionaram as aventuras que tiveram durante o período de separação, pois 

haviam rompido o namoro antes da viagem, contam que nenhuma delas foi 

importante - as cartas trocadas entre ambos, guardadas como tesouro, essas, sim, 

foram marcantes. 

De igual forma, ambos projetam sentimentos de afetividade, de união e de 

sexualidade quando expostos ao grupo de homens desenhados na Prancha 9RH, ou 

seja, a representação masculina está associada com identificação e conforto; em 

contrapartida, a Prancha 9MF, que retrata duas mulheres, provocou certa angústia 

em ambos. Assim, Donato não concebeu relação entre elas, como se fossem uma 

só, confundindo-se ante suas percepções; Tomás, por sua vez, embora as tenha 

visto enquanto relação, colocou-as em uma situação que expunha a 

persecutoriedade provinda de uma ameaça externa. Em paralelo com os dados 

colhidos nas entrevistas, pudemos perceber que eles estão muito tranquilos com o 

fato de serem gays; se Tomás enfrentou preconceitos internos em seu começo de 

vida com Donato, isso já foi elaborado e, portanto, superado. O que existe são 

sentimentos prazerosos com relação aos homens, enquanto, com mulheres, e talvez 

por nunca terem com elas se relacionado intimamente, permanece certa 

desconfiança de Tomás, e possivelmente falta de interesse de Donato. 

A confluência das respostas de Donato e Tomás prossegue na Prancha 

10, pois ambos projetaram sentimentos de afeto, carinho e cuidado nas figuras que 

se abraçam, demonstrando ter representações construtivas de conjugalidade. Em 

seus discursos, o legado de amor e respeito recebido pelos pais foi algo falado e 

reconhecido, ou seja, eles trouxeram para o casamento a vivência que tiveram com 

seus pais, em um ambiente em que eram ressaltados o companheirismo e o 

cuidado. Ambos foram herdeiros de pais com casamentos realizados por amor, 
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estáveis e duradouros; nunca presenciaram brigas ou xingamentos entre eles. Nos 

casamentos parentais, a sexualidade estava em segundo plano, como era comum à 

época. No caso de Donato, seus pais construíram um casamento protetivo; no de 

Tomás, o caráter foi mais fóbico, a característica maior foi a identificação de que o 

mal vem do estrangeiro, tal como a tia portuguesa que vendeu a sua parte da 

herança e foi embora, contribuindo para a destruição do sonho do pai, apoiado no 

legado de sua mãe, matriarca. 

Na Prancha 18MF, as projeções de Donato estavam envoltas em muita 

tristeza; ele não percebeu o caráter agressivo da prancha e se lembrou de sua mãe 

e da doença dela, deixando-se fragilizar por esses sentimentos, ao passo que, em 

Tomás, encontramos o suporte - frente à fragilidade, existe um amparo. 

Confirmando essa resposta, temos sua vida, em que é cuidador de sua mãe e 

provedor de sua irmã. 

Possivelmente, é essa irmã que irá se constituir na personagem de sua 

história para a Prancha 16, pois Tomás traz alguém que, ao contrário dele, ficou 

inerte perante a vida, vendo-a passar, perdida em devaneios, sem ação em busca 

da satisfação de seu desejo. Podemos interpretar isso como um momento em que 

ele está vivenciando essa problemática e se sentindo impotente para resolvê-la, já 

que se trata da vida do outro. Como tem personalidade objetiva e pragmática, 

pudemos supor que lhe seja especialmente difícil não poder agir com relação às 

escolhas da irmã. Já Donato trouxe Tomás e sentimentos de liberdade e segurança, 

passíveis de serem vivenciados em sua relação, na qual existe espaço para as duas 

singularidades. 

Um ponto a ser destacado é que os desfechos que imaginaram para as 

histórias produzidas se deram sob clima favorável e amistoso, confirmando a força 

na vida que possuíam.  

O vínculo amoroso de Donato e Tomás, pelos resultados encontrados e 

somados à nossa observação, foi herdeiro dos casamentos dos pais em seu aspecto 

de companheirismo e respeito mútuo, mas construiu sua singularidade a partir da 

flexibilização das performances de gênero, da quebra de hierarquia, da divisão de 

tarefas e do exercício entre individualidade e conjugalidade. 

Possivelmente, o fato de ambos respeitarem suas famílias também 

pesou: Donato morou com a mãe e cuidou dela até o seu fim; Tomás, com a mãe 

acamada e totalmente dependente, dorme duas vezes por semana com ela, e um 
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fim de semana sim, outro não, fazendo-lhe companhia no almoço de domingo. 

Donato compreende a situação e; por vezes o acompanha – quando sente vontade -

, outras vezes, sai com os amigos, sem cobranças. 

Os legados recebidos por Donato e Tomás não os fizeram em prisioneiros 

de suas escolhas, o que talvez possa ocorrer nos casamentos heterossexuais 

devido à expectativa social quanto ao par e à maneira como perpetuam seu legado. 

Neste par homossexual, ao contrário, houve apropriação e elaboração do 

recebido, que foi constituído em herança para ambos. Por seus discursos, não 

perseguiam o ideal de fusão da díade, pois faziam questão de manter as diferenças 

individuais sem, contudo, mover-se para o polo oposto, marca da 

contemporaneidade, com excesso de individualismo nas relações amorosas 

(GOMES, 2007). Como eram muito diferentes, vindos de origens diversas, tinham 

como lema que combinado não é caro”, ou seja, entravam em acordo relativamente 

aos desejos não compartilhados, comportamento que mostrava o respeito que 

possuíam um com o outro. 

O ideal do grupo familiar pode ter sido rompido, favorecendo a eclosão do 

ideal do sujeito (KAËS, 2001) – nenhum dos dois nunca desejou ser pai, nem 

buscou o estatuto oficial de casado. 

Um sempre sabia onde o outro estava, e com quem estava. Mas, nas 

manhãs de domingo, por exemplo, Tomás levantava cedo e gostava de sair para 

sentir o sol, enquanto Donato preferia ficar na cama e assistir séries televisivas. 

Quando distantes, comunicavam-se por mensagens. 

 

A complementaridade pode assumir na relação conjugal um caráter positivo à 
medida que há uma possibilidade de crescimento de cada cônjuge ou ainda 
quando ela aparece em um momento em que um parceiro precisa da 
colaboração do outro (PAIVA, M. L. de S. C., 2009). 

 

Ao se pensar sobre a existência de tios, tanto de Donato quanto de 

Tomás, sobre os quais havia suspeitas de serem homossexuais, mas que eram tidos 

como esquisitos e distantes, pode-se aventar a hipótese de que a homossexualidade 

era algo a ser encoberto e pertenceria ao terreno do não nominado, estranho, 

desconhecido. Nenhum deles conseguiu se aproximar daqueles que poderiam ser 

exemplos para eles, ou mesmo lhes facilitar o processo de descoberta e assunção 

da homossexualidade, de alguma forma; não houve este acesso nem por parte dos 

tios, muito menos dos sobrinhos.  
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Este é o conteúdo da herança transgeracional, para a qual não há uma 

transmissão clara e apropriada pelos integrantes da família, intersubjetivamente, e, 

sim, o segredo, a vergonha, o que não pode sequer ser nomeado. Sem ser 

reconhecida e, portanto, sem simbolização, permanece um material em estado 

bruto, em suspensão, não beneficiando a geração seguinte (GOMES; ZANETTI, 

2009; REHBEIN; CHATELARD, 2013). 

Porém, a partir do reconhecimento de suas próprias sexualidades, tanto 

Donato quanto Tomás conseguiram comentar com facilidade sobre os gays e 

lésbicas tanto de sua geração quanto da que os sucedia, de ambas as famílias. Isso 

indicou que, a partir deles, talvez a homossexualidade dos descendentes passasse 

a ser nominada e legitimada, transformando-se em transmissão intersubjetiva, 

elaborada e reconhecida. Este processo só é possível quando há espaço psíquico 

para que mecanismos identificatórios cheguem a ocorrer no grupo familiar, a partir 

das relações que seus integrantes tenham entre si, sendo as mesmas 

caracterizadas como imaginárias, reais e simbólicas (TRACHTENBERG et al, 2005).  

Tomás também revelou visão mais conservadora em relação às 

performances sexuais e de gênero – ele apontou, durante a entrevista, que sua mãe 

teve alguns namoradinhos, mas se casou virgem com seu pai. 

Dessa forma, a complementaridade observada na entrevista foi 

reafirmada na análise do TAT, já que ambos comungaram características singulares 

que os fazia atentos às demandas emergentes, tendo espaço para cada um o ser 

conforme suas especificidades. 

O casal perpetuava os valores dos casamentos dos pais, estabelecidos 

em respeito, fidelidade, cuidado, companheirismo e não ter brigas, embora não se 

vissem casados institucionalmente. E criaram um formato em que cabiam os 

espaços individuais e os do casal.  Mesmo a possível relação de dependência que 

Donato mantinha com Tomás, por ele ser muito leve e sempre fazer uso da fantasia, 

não chegava a pesar para Tomás – ele acolhia essa demanda com o cuidado que 

achava condizente para um vínculo amoroso. 

Acreditamos ser pertinente recuperar o conceito vincular da sintonia ao 

nos reportar a esse casal, que vem a ser um fenômeno ocorrido na 

intersubjetividade, configurando-se em um trabalho psíquico empreendido para que 

possa haver espaço para a alteridade entre o casal (SPIVACOW, 2011). 
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Uma faceta fundamental - tomando o processo em um membro - consiste em 
se por no lugar do outro e tentar entender suas motivações e condutas. 
Podemos descrevê-la como um tempo de “identificação discriminada”. Neste 
momento da sintonia, o sujeito tenta imaginar o que sucede ao parceiro 
desde uma perspectiva em que simultaneamente se ocupam duas posições: 
o sujeito se coloca no lugar do próximo, mas se sabe outro, em uma sorte de 
oscilação entre a identificação com o parceiro e o reconhecimento da 
discriminação eu/não eu (SPIVACOW, 2011, p. 127). 

 

É por meio da sintonia que se abre a possibilidade de os conflitos serem 

enfrentados com o objetivo de resolução, e não de ruptura; a permissão para que os 

sentimentos abrigados pelos parceiros não se convertam em duelos antagônicos, 

mas, sim, em movimentos que visem o retorno à harmonia, a partir do entendimento 

que o outro seja outro. Ambos demonstraram isso em suas respostas tanto 

manifestas, via entrevista, quanto latentes, pelo TAT. 

A identificação discriminada que faz parte deste trabalho psíquico vai 

além da identificação, propriamente, que é algo de cunho imaginativo; para 

realmente poder entender o outro pelo seu olhar se faz necessário um elemento 

muito importante: a criatividade. Sabemos que o outro é incognoscível em sua 

totalidade, daí ser considerada uma elaboração, pois não se trata de se ver refletido 

no outro, como na fusão do apaixonamento e, sim, de ter contato com a opacidade 

do parceiro e também, em consequência, com a carência e o medo de perda do 

objeto amado. 
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7.3 CASAL 3 - Raquel e Ísis 

 

7.3.1 Dados e análise da entrevista 

 

7.3.1.1      Caracterização  

 

Ísis 

 

Ísis, 67 anos, é de compleição pequena, apresentando-se com corte novo 

de cabelo, não mais grisalho, como fez questão de informar. Aparentemente agitada, 

fala bem, mas bastante, tem muito colorido em seu discurso, seja pelo ritmo, seja 

pela entonação; diríamos que é uma boa contadora de histórias. O movimento de 

seus olhos é intenso, também responde prontamente às perguntas, como se 

estivesse absolutamente focada na cena; deixa a sensação de que nada passa 

despercebido a sua observação.  

Ísis, em sua fala, trouxe elementos de mágoa, tristeza e perda; logo no 

início de sua narrativa, disse que foi filha temporona, resultado de um erro de 

cálculo: a mãe achou que havia menopausado, mas engravidou. Por conta disso, ela 

precisou enfrentar o que denominou de solidão por ser a irmã-criança, separada de 

sua irmã mais velha por dezoito anos, convivendo mais de perto com os quatro 

irmãos homens. Ao mesmo tempo, lembrou com prazer ter sido aquela que subia no 

colo das amigas da irmã e das tias, sendo consideravelmente mimada.  

Embora profissional de sucesso no ramo publicitário, Ísis disse que 

começou a criar esquetes e histórias para imitar o pai e o tio, irmão do pai, eles, sim, 

muito criativos, como se a ela não coubesse a originalidade, somente a imitação.  

Descrente sem muita convicção, disse ser ateia como o pai, porque ele 

era uma pessoa forte e formadora de opinião, ao contrário da mãe, preocupada 

apenas com a maternidade. 

Ísis apontou o medo da solidão como ameaçador. Falou que trouxe de 

influência do casamento dos pais, o lado briguento do progenitor, e que não tinha a 

mansidão da mãe. Aparentemente, ela não conseguia vê-los em relação: as 

características individuais se sobrepunham à conjugalidade deles.  
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Raquel 

 

Raquel é uma mulher com 65 anos, que não aparenta; preza sua imagem, 

de estatura alta e com leve sobrepeso. Que era vaidosa nos foi informado por meio 

da entrevista, quando esclareceu que, ao seu lado, as mulheres se tornavam mais 

femininas, pois isso era algo valorizado por ela. Pontuou que, se quisesse um 

homem, estaria com um. De jeito mais reservado, tem fala suave e pausada, 

respirando entre as frases, com aparente disponibilidade para a entrevista. 

Revelou uma identidade profissional bem consolidada. Gostava muito do 

que fazia, realizava-se com o trabalho, era figura de liderança e de destaque, 

administrando centenas de funcionários. Era entusiasta de sua profissão, dedicava-

se a ela de corpo e alma, não pretendendo parar; ao contrário, queria estudar ainda 

mais, fazer mais coisas. A área profissional de Raquel, assim, era bastante 

evidenciada e valorizada, expressando sua competência. 

Raquel tem ligação muito estreita com o filho, Osmar; falam-se 

frequentemente, entendem-se, têm uma relação de cumplicidade, carinho e respeito. 

Ele é um homem responsável, desenvolveu carreira com competência na área 

da saúde, faz esporte para relaxar das tensões do trabalho, tendo uma vida facilitada pelo 

patrimônio da mãe – casa de campo no interior e apartamento em São Paulo. 

 

 O casal 

 

Raquel e Ísis têm 25 anos de União Estável, e aparentam se dar bem, 

viajam com certa regularidade, inclusive ao exterior, têm amigos que também 

compõem casais homossexuais femininos e masculinos, e com eles se divertem, 

convivem com o filho de Raquel e sua namorada em alguns fins de semana, em 

outros, visitam a família numerosa de Ísis - a sobrinha de Raquel frequentemente 

está com elas. Raquel tem um amigo confidente há mais de trinta anos, também 

homossexual, muito presente em sua vida. 

Moram em uma casa muito confortável, construída para privilegiar o 

encontro entre as pessoas - não existem muitas paredes, o espaço comunitário é 

amplo, bem como a área recreativa. Esta casa foi um projeto comum das duas, e é 

onde pretendem “Ficar até o final dos dias”, como esclareceu Ísis. 
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 Não desejavam se casar - Raquel disse que já havia feito isso, de véu e 

grinalda e na igreja; Ísis falou que não tinha esse sonho e que se considerava mais 

casada do que “um monte de casal que se casou, por aí”. Mas, há muitos anos, não 

só fizeram União Estável, como também têm testamento estabelecido. 

   Ísis fez uso da racionalização para explicar seus sentimentos e escolhas, 

mas, embora toda a sua retórica, percebemos que a marca dessa relação se fez 

sobre o amor romântico, em que havia idealização, pelo menos por parte de Ísis - foi 

ela quem olhou para Raquel pela primeira vez e já se viu casada por toda a vida. 

Relação que se formatou mediante lealdade, companheirismo, vínculo dual marcado 

pela confiança e pelo desejo das duas de estar juntas. Como definiu a historiadora e 

antropóloga Heilborn (1992, p. 146), “O casal encerra uma realidade supraindividual 

e se move em termos de um contrato, não necessariamente consciente, que 

chancela uma dependência recíproca entre os parceiros.” 

Ísis sempre se percebeu como alguém distante do meio-termo, somente 

nos últimos anos, ao lado de Raquel, conseguiu desenvolver um pouco a 

flexibilidade. Durante o período da entrevista, deixou claro que gosta de mostrar 

atitudes de força, de reações imediatas, vangloriando-se de que ninguém a fazia de 

boba. Embora presente à entrevista - as três sentadas à mesa -, Ísis permaneceu o 

tempo todo fazendo algo com as mãos. Primeiramente, desenhou quadrados em um 

papel, cobrindo todo o espaço em branco com traços fortes. Em sequência, mexeu 

em um isqueiro; depois, no celular; ajeitou coisas na mesa; enfim, só parava quando 

ela mesma falava. No entanto, estava focada na entrevista, pois, aqui e ali, dava 

apartes corretivos na conversa que a pesquisadora tinha com Raquel, demonstrando 

ansiedade e necessidade de controle. 

 

7.3.1.2     Descoberta da homossexualidade: revelação e vivência 

 

Ísis 

 

Ísis deixou claro, desde o começo, sua orientação: “Eu nasci gay”. Apesar 

desse reconhecimento de si mesma, teve seus namoradinhos e até uma grande 

paixão - com este último, chegou a ter vida sexual e gostava muito desses 

encontros. Mas ele acabou optando por outra moça e a justificativa foi que ela teria 

ainda muitas oportunidades na vida, morando em São Paulo e estudando, enquanto 
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a outra, não. Ísis ficou em sofrimento por muito tempo; disse que depois disso se assumiu 

homossexual, embora desde criança achasse lindas as namoradas dos irmãos. 

Ela se identificava com o universo masculino, disse que conversava com 

Osmar, o filho de Raquel, de homem para homem; de pai para filho. Mas isso não a 

impedia de gostar de se maquiar, usar saltos altos e adereços femininos – ela não 

tem aparência nem gestual masculino, embora seja uma pessoa que demonstre 

personalidade forte. 

Mas nunca assumiu sua orientação sexual para os pais, esperou a morte 

deles para se sentir mais livre perante sua família – interessante que o pai faleceu 

em 1980 e, embora a mãe tenha vivido mais alguns anos, Ísis considerou também 

este ano como o da morte dela, porque teve Alzheimer. 

Ísis colocou sem hesitação que havia pago um preço alto por ter sido 

quem foi, seu discurso foi o de perda, não de ganho.  

Identificou com clareza ter certo preconceito: “Não gosto de viado!”. Disse 

que ficou com ideia fixa, desesperada, quando percebeu que Osmar, o filho de 

Raquel, poderia vir a ser gay, embora projetasse essa preocupação como se fosse a 

parceira quem iria morrer de culpa se isso acontecesse. 

 

  Raquel 

   

Raquel contou que começou a namorar muito cedo, aos 18 anos, e um 

ano após a mãe falecer, aos 23 anos, casou-se com aquele que sua mãe odiava, 

Orlando. Trabalhando em uma indústria química em cargo de direção, quase 

beirando os 30 anos, começou a conviver com Sandra, sua assistente, durante 

longos períodos de tempo. Sandra era presença constante, participou de sua 

gravidez e do nascimento de seu filho, Osmar, mantendo convívio estreito devido 

aos compromissos de trabalho. Até que Sandra “um dia, encosta” e, para Raquel, a 

homossexualidade foi uma grande descoberta: “Eu amei! Adorei! Achei o máximo! 

Nossa! Que coisa boa! Que coisa interessante!” 

Raquel se apaixonou violentamente, rompeu o casamento e convidou 

Sandra para morar com ela. Osmar, seu filho, tinha por volta de 2, 3 anos, e o 

casamento oficial com Orlando, somando o período de namoro, atingiu os dez anos. 

Seu ex-marido, em seu conceito, tinha sérios problemas de personalidade; ela diz 

que ele a impedia de tudo, cerceando-a, inclusive, em sua evolução profissional. Ela 
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sofreu muito para conseguir se separar: ele a ameaçava e ofendia, principalmente 

após saber que estava morando com uma mulher, problemática enfrentada em 

separações litigiosas de forma geral, potencializadas no caso de um deles ser 

homossexual (GOMES, 2015). 

Raquel disse que não chegou a contar ao pai sobre sua orientação sexual 

– seu ex-marido já havia criado para a família muitos problemas, e ela pensou que 

seria algo agressivo. Nessa época, ela se assumiu para resolver a vida com o 

marido, mas não em relação a estranhos ou ao ambiente profissional.  

Raquel, em nosso entender, fez um antes e um depois quanto a sua 

orientação sexual. Esclareceu que, antes de Sandra, nunca tinha tido nenhum tipo 

de fantasia com mulheres, até convivia com gays no trabalho, mas era natural, não a 

sensibilizava a querer ser assim. Quando inquirida se até o encontro com Sandra 

nunca havia tido nenhum contato homossexual, ela respondeu unicamente com 

quatro menções à palavra nada. Foi somente o companheirismo assíduo de Sandra 

que a despertou. Reconhecendo nisso um grande fato, ou seja, gostando muito do 

que estava acontecendo, não mencionou mais interesse em homens. Ao contrário, 

brincando, expressou o desejo de ter namorado e transado com mais mulheres. 

   Podemos aventar como hipótese que algum mecanismo repressivo tenha 

operado para que ela não reconhecesse nenhum tipo de interesse em mulheres 

durante parte significativa de sua vida. Esta interpretação se torna viável ao 

pensarmos que a adolescência e a juventude de Raquel foram vividas sob os 

ditames dos vínculos heterossexuais.  

Ísis disse que sempre se sentiu menino, identificada com seus irmãos, 

cobiçando suas namoradas, mas, apesar disso, namorou rapazes. Somente aos 19 

anos foi que a desilusão amorosa fez com que se reconhecesse homossexual, 

provavelmente movida pela mesma repressão social da época. 

 

Pesquisadora: “Vocês falam para as pessoas da família que vocês são um 
casal?” 
Ísis: “Tudo, tudo”. 
Raquel: “Eu, sim.” 
Ísis: “Na família?” 
Pesquisadora: “É.” 
Ísis: “Tudo, tudo, tudo, tudo.” 
Pesquisadora: “Falado mesmo?” 
Ísis: “Falado mesmo, chego lá, tem cama de casal, a tia Raquel, tudo falado. 
Pesquisadora (para Raquel): “E você também?” 
Raquel: “Eu bem antes” 
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7.3.1.3      Legado geracional  

  

Ísis 

 

A mãe de Ísis tinha uma família muito grande e unida, com a mãe, avó de 

Ísis, e seus irmãos, tios de Ísis, fornecendo infraestrutura para ela e suas crianças 

quando o marido precisava se ausentar por longos períodos a trabalho, pois era 

médico itinerante, aquele que se embrenhava nos rincões para alcançar pacientes 

longínquos. Quando as viagens aconteciam, eles se transferiam para a casa da 

família da mãe. O avô de Ísis havia morrido cedo. 

O avô paterno de Ísis também havia falecido precocemente, mas a avó e 

as duas filhas, tias de Ísis, que moravam em outro estado, também ajudavam na 

infraestrutura da filha e irmã quando o marido estava longe. 

A lembrança que Ísis tem de sua casa de infância é a de ser uma festa, 

cheia de amigos dos irmãos e suas namoradas. Os pais estavam sempre presentes 

nessas reuniões, jogando, conversando, bebendo, fumando. Todos os dias a casa 

estava cheia de gente. Embora Ísis tenha relatado as ausências paternas – e 

podemos entender que devem ter sido períodos difíceis, em que sua mãe tinha que 

pedir amparo à família –, suas lembranças não contêm elementos de angústia, 

talvez porque eram fases em que a família extensa assumia a condução e o suporte 

dos seus entes próximos. 

O pai foi um dos primeiros médicos formados nos anos 1920, ateu e 

comunista.  Como médico, ao longo da carreira, foi transferido para várias cidades, 

tendo filhos em dois estados diferentes. Disse Ísis ter ele alma de vagabundo. Ela 

acredita que ele nunca deveria ter se casado, pois era um bon vivant, mas cumpriu 

os ritos esperados e se graduou, casou e teve filhos. Dado, inteligente, generoso – 

mas rígido, ela esclareceu.  

Nos primeiros anos de casados, eles já tiveram a primeira filha, ele com 

29 anos. Ísis pontuou que o pai tinha “uma paixão alucinada por sua mãe”. Ambos 

provinham de famílias amigas.  

   Quando os filhos estavam na adolescência, com 15, 16 anos, “ele 

sossegou o rabo por um tempo”, fixou-se e durante alguns anos não mais mudou de 

cidade. A partir daí, a mãe começou a não dormir enquanto os filhos homens não 

voltavam para casa, muito preocupada com as crias. 
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Porém, quando Ísis tinha por volta dos 9, 10 anos, eles se mudaram para 

uma cidadezinha pequena, somente os três, já que os irmãos eram bem mais 

velhos, estavam se casando e constituindo família. Ísis apontou esse fato como sua 

grande desilusão e primeiro contato com a solidão, sua ferida narcísica: a criança 

paparicada pelos irmãos e amigos dos irmãos, que vivia em uma casa cheia de 

gente o tempo todo, viu-se só, e disse que seu pai e sua mãe passavam o tempo 

jogando com os amigos. Outra mudança: de colégio particular para um grupo escolar 

(quarto ano). Sofreu por uns dois anos, até que achou a saída: ter amigas e trazê-las 

para sua casa. E foi o que fez, solucionando seu problema, mas o processo foi 

dolorido e longo, com duração provável de dois anos até ela conseguir se adaptar. 

Ísis-mãe, de quem ela herdou o nome, foi descrita pela filha como uma 

“galinha choca: ela só punha no colo, penteava, beijava, abraçava; ela fazia 

proteção materna”. Segundo relata, a mãe era muito desligada, só existindo a rotina 

da casa por conta da empregada doméstica que tinham; entretanto, era muito 

preocupada, principalmente com os filhos. Mas acontecimentos no colégio, por 

exemplo, só eram resolvidos pelo pai. Ao mesmo tempo, reafirma ser a mãe muito 

atenta com as crias, ou seja, percebemos que Ísis tem dificuldade de se referir a sua 

mãe com a imparcialidade necessária para poder compreendê-la, não a 

contextualizando com a imposição de papéis de gênero pertinentes à época. 

   Carlos, o pai, foi colocado como alguém inteligente, criativo, engraçado e, 

embora exercesse a medicina, com alma de vagabundo. Ísis o definiu como alguém 

do tipo do mundo nada se leva. Disse ainda que ele era super-rígido, pelo menos em 

relação a namorados, porque em sua casa não havia lei, os amigos eram os donos. 

Quando o pai se aposentou, o trio mudou-se para São Paulo e 

permaneceu junto até o casal querer voltar para o interior. Ísis, então, estava com 30 

anos, já tinha seu próprio apartamento, namorava uma mulher com a qual não tinha 

vínculo de confiança e se sentia desesperadamente só. Tentava aplacar tal 

sentimento variando os casos: “Eu arrumava uma namorada por semana! Essa aqui 

não prestou. Não deu? Eu arrumava outra!”. 

Sobre o casamento dos pais, pôde-se perceber de forma muito clara o 

modelo tradicional de família patriarcal, ancorado na heteronormatividade, com as 

concepções de praxe: homem, marido, provedor da casa; mulher, esposa, mãe, 

acompanhante do esposo para onde ele fosse, alguém que se fazia de desentendida 

quanto às traições, mantendo-se desligada. 
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Essa atitude de não confrontação em relação ao marido era apoiada por 

uma das tias de Ísis – irmã do pai, que não tinha filhos e era alguém de valia na 

ajuda à família –, que a aconselhava a pensar que dos mansos é o reino dos céus. 

Foi essa tia quem disse a Ísis que sua mãe era tão boa que, além de ter segurado 

nas mãos a família, sem nunca reclamar (principalmente devido às ausências do pai 

de Ísis), ainda deixou para ela (tia) três dos seis filhos dela. Um desses sobrinhos, 

Juca, foi morar com ela, que o sustentou enquanto fazia faculdade. Neste momento, 

Ísis se emocionou, pois relembrou que esta tia lhe havia dito, certa vez, que a mãe 

dela era a melhor pessoa que ela havia conhecido na vida, recuperando, assim, um 

contato positivo com sua mãe. 

Este ponto se revelou curioso, talvez ambivalente, pois, embora dando 

conselhos de subjugação à cunhada sobre o marido que a traía, seu irmão, Ísis 

disse que a tia paterna adorava sua mãe, tinha loucura por ela. Aqui, podemos 

antever a possibilidade de um segredo quanto a um desejo homossexual dessa 

cunhada por sua mãe – desejo nunca revelado e sequer percebido por Ísis, algo que 

permaneceu oculto, sem ser reconhecido e, portanto, não transmitido, o que pode 

ser categorizado como uma herança transgeracional. Dessa forma, é permitido 

pensar na possibilidade de ter havido uma transmissão, porém sem promover 

transformação, não possibilitando apropriação da informação enquanto linguagem e 

simbolização, permanecendo em estado bruto e podendo se converter em um 

segredo inconfessável (KAËS, 2005). 

 

Raquel 

 

   Não há muitas informações sobre a família matrilinear de Raquel, 

sabendo-se somente que duas tias, irmãs da mãe, moravam em sua casa, e que 

eram muito severas e reclusas, enquanto sua mãe era brava e nervosa. 

   A família paterna de Raquel era de origem portuguesa, trabalhadores, 

com tudo muito organizado, sem espaço para a bagunça. Vida reclusa de todos.  

   O pai de Raquel tinha cargo administrativo em uma tecelagem, porém, 

por ser muito bonito e querido por todos, acabou se envolvendo com a produção de 

desfiles de moda dos tecidos da fábrica e com suas modelos de então. Ao ter essa 

oportunidade, que lhe proporcionou contato com um ambiente de glamour, deu um 

novo colorido ao tipo de vida que Raquel herdou de seus pais. Sua mãe, Julia, 



176 
 

mulher brava, morria de ciúmes dele, e não o acompanhava em nada, quem fazia 

isso era Raquel, que vivia nos desfiles em clubes refinados, seguidos de jantares 

sofisticados. Este papel - ser o olho da mãe -, não deve ter sido algo fácil para ela 

elaborar, sendo ainda menina. Contou que chegava em casa e, indagada pela mãe 

sobre o jantar, por exemplo, dizia ingenuamente que seu pai havia dançado com 

essa ou aquela manequim, e aí a mãe ficava furiosa, e atirava o que encontrasse 

pela frente, pratos, copos...  

   Além disso, a mãe era revoltada, visto que ser professora universitária 

tinha sido seu sonho - que não aconteceu, pois, na época, a maioria das mulheres 

não estudava. Ela sabia muitas coisas na área de humanas, vivia com seus livros, 

alheia à movimentação da casa, sempre estudando. Falava: “Vocês não vão 

conseguir fechar meu caixão, porque eu...”. Era muito atenta às filhas, ligada, 

acompanhando-as sempre, atenta aos trabalhos escolares; era presente. 

   Disse Raquel que o pai era boníssimo e maravilhoso, que sustentou em 

sua casa as duas irmãs da mãe, suas tias. Sua mãe morreu muito jovem, antes dos 

50 anos, teve fim rápido e faleceu em menos de vinte dias, deixando Raquel com 22 

anos e sua irmã, Cristina, com 14 anos. Porém, as tias passaram a cuidar da casa 

depois disso.  

   Ficou clara a polaridade nos sentimentos às figuras parentais: o pai era 

quem a levava aos desfiles, aos jantares, ao cinema para ver os desenhos de Tom e 

Jerry; sua mãe, nervosa e brava, era a figura dominante no casal. 

   Raquel reconheceu que deve ter algo mal resolvido com relação à 

convivência com as pessoas. Disse que sua casa era pequena, e as pessoas, 

reclusas, embora não as identificasse. Ísis foi quem esclareceu que a mãe de 

Raquel não gostava que ela levasse seus amiguinhos para brincar em casa, no 

máximo permitia um. A associação feita por Rachel foi que era uma família 

portuguesa em que todos trabalhavam, tudo era organizado, não tendo espaço para 

nada a mais. 

Raquel disse que sua irmã, Cristina, nunca fora muito sã, que tinha 

transtorno de ansiedade; desde cedo, tinha comportamentos esquisitos, que 

pioraram muito com a morte da mãe. Atualmente, havia desenvolvido pânico, pouco 

saía de casa, não tinha vida funcional, sendo cuidada pela filha, Júlia (mesmo nome 

de sua avó, mãe de Raquel). Quando Cristina engravidou dessa criança, aos 18 
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anos, tanto Raquel quanto seu pai se dispuseram a cuidar delas, mas a família do 

então namorado fez pressão para que eles se casassem, e o enlace não deu certo. 

Embora não tenha sido falado, refletimos que, com a morte da mãe de 

Raquel, pode ter ocorrido certa situação que escondeu algum segredo, dado que o 

pai era bonito, simpático, charmoso e, viúvo, passou a dividir a criação da filha com 

uma cunhada, que permaneceu na casa dele cuidando dos dois. Depois de algum 

tempo, quando a filha caçula ficou grávida, os dois assumiram a tutela da criança, 

implicando a perda da guarda pela mãe (Cristina). Mesmo atuando como um casal 

parental – o pai de Raquel e Cristina e a cunhada dele –, parece que estruturam o 

par por meio da repressão do desejo sexual. 

As relações das famílias de origem aparentam estar encobertas por 

papéis a serem desempenhados: as traições do pai de Ísis não eram levadas em 

conta pela mulher, que vivia a ouvir conselhos da cunhada para permanecer mansa; 

o pai de Raquel tinha uma esposa ciumenta em casa, mas que não saía com o 

marido para ver o que de fato lhe acontecia, enviava a filha, uma criança, colocando-

a em um lugar de ser o seu olho - Raquel ocupava a posição da mulher do pai.  

   

7.3.1.4     Escolha do par e início da relação amorosa 

 

Quando a pesquisadora perguntou quem queria começar a falar, as duas 

rapidamente entraram em acordo e Raquel começou a contar a história do casal, 

mas, para chegar até o período da história delas, propriamente, contou a sua 

própria, até o momento em que Ísis a cortou por se estender na caracterização do 

ex-marido e de sua separação litigiosa. Ela, aqui, demonstrou dificuldade na escuta 

das experiências passadas de Raquel, talvez por esta última se deter 

demasiadamente no relato de escolhas e vivências amorosas anteriores, inclusive 

heterossexuais. Porém, foi essa mulher e mãe quem Ísis escolheu como parceira de 

vida. Podemos pensar em um paradoxo, pois a mesma pessoa que lhe trouxe a 

possibilidade de se sentir ancorada emocionalmente, com estabilidade em sua vida 

emocional, justamente por ter um formato mais conservador, foi também quem a 

lançou numa situação de repetição edípica, com o incômodo de se sentir a terceira 

excluída na relação entre Raquel e o filho. 

Ao pensar que, na escolha amorosa, reeditamos as primeiras formas de 

vinculação com o outro, podemos concluir que esse movimento implica eleger 
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alguém que alguma semelhança tenha com as figuras parentais, pois é esse 

mecanismo que irá acionar a identificação, mas, ao mesmo tempo, que também lhe 

possa ser diverso (MAGALHÃES, FÉRES-CARNEIRO; GORIN, 2013). 

 

À revelia dos tempos, a relação de um casal constrói-se através de arranjos 
inconscientes, em identificações e projeções, favoráveis a ambas as partes, 
numa busca aquele período edipiano em que teve de abandonar seu objeto 
de desejo incestuoso. O objeto com o qual é identificado traz o modelo 
marcado inconscientemente pelos traços semelhantes aos objetos 
incestuosos, como os pais, irmãos ou as pessoas que puderam cuidar dele 
na infância. A popular “cara metade” representa, assim, uma parte narcísica 
do amor dos pais de origem que é resgatada no encontro com o amado 
(TERZIS et al, 2008, p. 16).  
 

Elas se conheceram por intermédio de suas ex-parceiras – Raquel 

trabalhava em um laboratório, em posição de chefia, e havia se envolvido com sua 

assistente, Sandra. Ambas permaneciam juntas em uma relação estável já há dez 

anos, morando na mesma casa com Sandra a ajudando na criação do filho, Osmar, 

então com 2 anos de idade. Esta monitora era amiga de outra funcionária sua, Ione, 

que, por sua vez, era namorada de Ísis, uma publicitária que havia conquistado certo 

sucesso profissional. Ione convidou sua amiga, Sandra, para passar um fim de 

semana na casa de praia de Ísis, no litoral Norte. Existia certa aura ao redor de Ísis, 

que ela era isso e aquilo, e Raquel foi convencida por sua parceira a ir. 

A conjugalidade de Raquel com Sandra, porém, já apresentava grave 

crise fazia quase dois anos – Sandra até havia saído de casa, alegando precisar de 

um espaço seu. Raquel suspeitava, inclusive, de traição de Sandra com uma amiga, 

que, por ser de outra cidade, vez ou outra se hospedava com elas, o mesmo 

acontecendo quando elas iam visitá-la. 

Convite aceito, por uma questão de logística, pediram a Ísis que levasse 

Raquel, Osmar e um amiguinho para sua casa de praia e, com isso, as duas 

começaram a conversar e a se entender. Osmar estava com 11 anos. Raquel tem 

certa decepção ao conhecer Ísis, visto que a fama dela não correspondia ao seu 

porte mignon. Pensou: “Essa que é a famosa Ísis?”. 

O clima no final de semana não estava bom para o casal Raquel-Sandra, 

e Ísis percebeu isso. Mas haviam falado para ela que as duas se davam “como Deus 

e os anjos”, então, só observou (termo que pode vir a indicar uma relação 

harmônica, mas sem sexualidade). E Raquel estava distante de todos, ficou 
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descansando, de olhos fechados e quieta, enquanto Sandra e amigas mais jovens 

se divertiam entre jogos e risadas.  

Sandra chegou a falar para Raquel que achava que Ísis seria o seu tipo, 

aparentavam ter muitos gostos em comum, como livros e discos, e que havia ficado 

receosa de elas serem apresentadas... Aqui se pode antever certo jogo emocional 

feito por Sandra, porque, a se pensar bem, era ela quem estava traindo Raquel e foi 

quem a convenceu, a partir de Ione, a conhecer Ísis. 

Raquel realmente se interessou por Ísis, chegou a falar isso para Sandra, 

mas esta, como estava perto de comemorar seu aniversário, pediu a Raquel que 

não tomasse nenhuma atitude até lá. No dia marcado do aniversário de Sandra, 

Raquel foi com Ísis à festa; a partir daí, assumiram a relação. Todo esse processo 

durou por volta de sete meses. 

 

Ísis: “O que eu ia te falar que eu achava importante, é assim: demorou muito 
pra gente sair; a gente, na verdade, a gente, essa primeira vez que a gente 
se viu foi em fevereiro, a gente só saiu em setembro, quer dizer, nós 
demoramos sete meses para sair as duas sozinhas uma vez. Também nós 
fomos para um motel e quebramos o motel.” 

 

Mas Sandra ainda deu trabalho, fez chantagem, tentou o suicídio, em um 

final de semana, ficou com Osmar e não queria mais devolvê-lo, o que gerou uma 

noite de desespero para Raquel... 

Ísis relatou que, no início, elas tinham “tesão e adequação”; ela acreditava 

que mulheres são capazes disso, homens, não, ou seja, de privilegiar a adequação, 

o casal ir se moldando como se fosse argila, a ponto de alcançar a adaptação total. 

 

Ísis: “E nós nos adequamos de uma tal maneira, que chegou o, chegou o 
momento que eu falo a metade de uma palavra, ela fala o resto, entendeu? 
Por quê? Mas a gente tinha consciência de que não tinha nenhuma paixão, 
não tinha sentimento profundo, naquele momento, tinha tesão e adequação, 
entendeu?” 
 

 

Dos 25 anos de vida em comum, elas moraram de forma independente 

por aproximadamente dez anos. Nos quinze anos seguintes, já morando juntas, só 

se separaram por cinco dias, quando vivenciaram uma crise familiar, pois o filho de 

Raquel, que estudava fora, formou-se e retornou à convivência no apartamento da 

mãe. Esta, por sua vez, durante a ausência do filho, havia convidado Ísis para morar 

com ela, e o confronto entre Ísis e Osmar foi muito problemático, eles começaram a 
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brigar muito, e Ísis achou por bem se afastar por uns dias. O terceiro impôs o 

rompimento do dual. 

Outro agravante no conflito foi o fato de Osmar ter um amigo 

homossexual que o assediava, algo que Ísis não conseguiu suportar, pois achava 

que, se o filho de Raquel fosse gay, ela ficaria muito mal com isso. Raquel, ao 

contrário do que colocou Ísis, disse que o aceitaria sem nenhum problema, que ela 

mesma era assim, então, nada mais natural que ele fosse também. Daí Ísis se 

autodenominar homofóbica. 

Raquel disse que sempre fora movida pela paixão, não manifestou 

nenhuma opinião sobre a hipótese de adequação levantada por Ísis. 

 
Raquel: “A Ísis tem uma história de vida que é completamente diferente da 
minha, e eu aprendo muita coisa com ela, ela me ensinou muito, muito, muito! 
Eu sou profunda admiradora daquilo que ela faz, daquilo que ela produz, das 
opiniões. Uma admiração”. 
    
Ísis: “Nós descobrimos que nós deveríamos ficar juntas, porque ela era boa 
para mim e eu era boa para ela. (...) Naquele momento não existia nada de 
amor. (...) Eu achava ela fantástica, ela me achava legal. (...) O que que 
aconteceu? Eu, eu, eu me apaixonei perdidamente pela Raquel. Eu tenho 
inclusive consciência, hoje, de que eu sou muito mais apaixonada do que ela. 
Eu digo pra ela assim, ‘Eu não posso ficar um dia sem você na minha vida’. E 
ela, não, ela é menos apaixonada. Mas ela é uma pessoa mais... Protetora, e 
mais... Ela é mais, mais cuidadora, a Raquel, e eu sou mais fervida, de vez 
em quando eu dou uns tchans (Faz barulho com a boca), mas eu sou mais 
apaixonada. Porque do mesmo jeito que eu fervo, eu sou mais apaixonada.” 

 

Diferente dos dois casais anteriores, Ísis e Raquel não trouxeram, 

propriamente, uma história de seu vínculo, algo ligado à fantasia do encontro, a 

alguma vivência que as tenha marcado no início de seu relacionamento. A 

impressão que tivemos foi de que nenhuma delas estavam à procura de alguma 

coisa; antes de se encontrar, estavam relativamente acomodadas em suas 

respectivas relações – Raquel, embora em um relacionamento insatisfatório com 

Sandra e a ameaçando de se separar, permanecia sem ação; Ísis, por sua vez, não 

revelou nenhuma informação sobre Ione, como as duas viviam, ou sobre seus 

relacionamentos anteriores – que não devem ter sido poucos, pelo que ela disse. 

Depois que se conheceram, Ísis e Raquel levaram quase um ano para, finalmente, 

sair juntas e iniciar o namoro, mas se referiram a este momento como uma explosão 

sexual, não propriamente uma história amorosa do casal. 

Todo o movimento de fala, durante a entrevista, foi de Ísis – ela se 

declarou apaixonada, disse que não viveria sem Raquel, queixou-se de solidão, 
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elogiou a beleza dela; mesmo quando fez brincadeiras em tom jocoso, o tom de voz 

era afetivo, podendo-se até inferir um viés de sexualidade reprimida. Raquel, não; 

temos poucos comentários seus sobre o que Ísis despertou nela, além de 

reconhecer muita admiração e apoio mútuo. As referências entusiasmadas que fez 

ficaram por conta de sua relação com Sandra, quando se descobriu homossexual. 

Porém, disse ter sido muito ciumenta em relação a Ísis, sentimento que agora estava 

mais brando. 

 

7.3.1.5     Estabelecimento da conjugalidade 

 

   Ísis enfatizou o sentimento de confiança existente entre as duas, se 

reassegurou de que não haveria traição ou abandono devido à proximidade que 

criaram: “Existe uma relação de confiança, de 100% de confiança entre a gente. 

Relação de confiança mútua.”  

   Raquel disse que Ísis se assemelhava à sua própria mãe, muito brava, 

mas o esteio da família. Contou que, quando ela morreu, todos ficaram perdidos, 

porque era ela quem ditava as regras. Ísis nos pareceu ser extremamente 

controladora, provavelmente era quem ditava as normas do casal.  

Raquel é mais fechada, gosta de sossego, e a numerosa família de Ísis 

costuma promover encontros e festas, como ela própria, que parecia precisar do 

sentimento de pertencimento à rede. Ísis percebia e valorizava cada pequeno 

acontecimento que pudesse ligar Raquel à sua família.  

Já aposentada, mas ainda trabalhando como free lancer, Ísis reviveu um 

período de solidão que lhe custou muito. A partir de um convite profissional recebido 

por Raquel para a presidência de uma companhia, ápice de sua carreira, as duas se 

mudaram para um estado na região central do país. Enquanto Raquel, em uma 

posição de poder e de ganho, era quem saía de manhã para trabalhar e só 

retornava à noite, Ísis, aposentada, ficava em casa, mais isolada, embora tenha 

família numerosa, com alguns de seus ramos não muito distantes. Disse: “Por que 

eu tenho uma sina de ficar sozinha, as pessoas vão embora e me abandonam, 

entendeu?”. 
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7.3.1.6  Performances de gênero na cotidianidade 

 

O casal demonstrou, por meio de suas colocações, que gênero é algo 

com que lidam sem formalismos e com plasticidade. Raquel alegou ser muito 

importante ter ao seu lado uma mulher, e que suas companheiras sempre ficam 

mais vaidosas, fazendo uso de adereços considerados pela moda como femininos, 

como batom, saltos altos, vestidos e saias. 

Ísis, por sua vez, parece brincar com essas possibilidades de categorias 

binárias, femininas e masculinas, aparentemente misturando-as com liberdade no 

exercício dessas possibilidades. 

 

Ísis: “Eu sou o menino, mas faço muito a menina; e a Raquel é a menina mas 
ela faz o menino, também, porque, por exemplo, quem dirige é ela, 
entendeu? Eu não dirijo na estrada, à noite ela é quem dirige, ela dirige na 
estrada muito mais que eu... Então eu acho que nisso a gente troca, o que 
você acha?” 
 
 

Raquel diz que não se coloca dessa maneira, ser menino ou menina, e 

que não tem cabeça de homem, ou seja, em suas próprias palavras: “Eu sou uma 

mulher que faz tudo que tem que fazer”. 

Podemos pressupor que, para esta geração, ainda existam modelos 

relacionados às performances de gênero: porém, elas mostram que tentam superar 

as dicotomias, respondendo às demandas conforme estas forem surgindo. 

 

7.3.1.7     Dinâmicas conjugais 

 

Ísis disse que não brigavam nem discutiam por coisas práticas, nunca por 

dinheiro, por exemplo; que, na verdade, nem chegavam a trocar ideias nem a ter 

embates: “Não tem conversa nenhuma”, os acordos eram basicamente tácitos: 

quando uma perguntava: “Vamos mudar para C.?”, a outra, sem discutir, respondia: 

“Vamos!”. Podemos depreender daí que havia, entre elas, uma complementaridade 

fusional que não admitia sequer a possibilidade de pensar diferente, os acordos 

eram tácitos, dispensavam a fala. 

Aqui, podemos interpretar o fato de a pesquisadora ter colocado uma 

pergunta fechada, sobre como resolviam seus conflitos conjugais, e este fato já foi 

inibidor de suas falas. Ou seja, quando se sentiam pressionadas, possivelmente elas 
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empobreciam o discurso: Raquel, no início da entrevista, fez uso do deslocamento e 

falou sobre terceiros, não sobre a história amorosa delas, por exemplo. 

No entanto, Ísis retomou três vezes o tema sobre Raquel ter doado o 

apartamento de São Paulo para o filho – para dizer e reafirmar que ela poderia ter-

se incomodado com isso, já que é um imóvel de alto padrão, mas não o fez. O fato 

de voltar ao assunto repetidamente, porém, talvez venha a demonstrar que não 

houve um acordo do casal sobre isso, que teria sido iniciativa somente de Raquel, 

dispondo de seu patrimônio pessoal. Possivelmente, isso tenha a ver com o fato de 

elas comporem uma família reconstituída, que, embora formalmente não fosse 

estruturada como duas mães, mas, sim a mãe e sua companheira, implicava a 

convivência com um terceiro, o filho de Raquel. No caso, a fala de Ísis consistia uma 

reclamação disfarçada de aceitação, Raquel havia decidido a questão não com ela, 

mas com o próprio filho. Dada a premissa de que a maternidade não foi um projeto 

de vida para Ísis, esta parece ter muita dificuldade de lidar com a situação de 

precisar dividir Raquel com o filho; talvez porque isso também traga à tona uma 

vivência hétero anterior da companheira, mais presa às normas do que ao próprio 

vínculo delas. 

Neste momento, o terceiro é percebido como algo que está fora da díade, 

e não como um prolongamento que promove a alteridade do outro, que mostra que o 

outro é singular, não se anula no vínculo amoroso (BERENSTEIN, 2011).   

Raquel situou que a maioria das discussões que elas tinham e que, 

segundo Ísis, acabavam em cinco minutos, ocorria por causa de outras pessoas, 

pois Ísis queria a casa cheia, enquanto ela, Raquel, precisava de recolhimento - 

Raquel a denominou de Ísis-multidão. Isso criou um formato que incomodava 

Raquel, visto que, quando Ísis convidava alguém, automaticamente pensava que 

Raquel iria se importunar – e nem sempre era o caso. Raquel afirmou que também 

gostava dessa convivência com as pessoas, mas não na mesma intensidade de Ísis. 

   Ísis sinalizou que havia uma inversão de comportamentos entre elas: com 

o passar do tempo, ela havia ficado mais mansa e, ao contrário, Raquel começara a 

ficar ardida, com pouca paciência, “parando a conversa no meio”. Ísis se preocupava 

com a eventualidade de acabarem perdendo o diálogo, embora um pouco antes, na 

entrevista, tenha afirmado que, em questões importantes, elas nem precisavam 

conversar, a decisão era tácita, uma sempre concordava com a outra. Essa 

dinâmica nos parece uma gangorra em que ora uma decide, ora a outra, sem haver 
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um verdadeiro espaço de diálogo entre esses quereres. Talvez por isso Raquel 

tenha se queixado de que, muitas vezes, está tendo prazer em ter a casa cheia de 

amigos, mas Ísis interpreta como se ela estivesse se sentindo incomodada.  

   Ao mesmo tempo, ficamos sabendo que, no início da relação, tinham 

similitudes de gosto quanto a produtos culturais, algo aparentemente importante 

para ambas e que permanecia da mesma forma - Ísis havia citado sua convivência 

com artistas e intelectuais; Raquel, na infância, nas altas rodas dos desfiles de moda 

de então. Dentro desse mesmo formato, Ísis diz que, quando brigavam, ficavam de 

bem rapidamente, o que pode nos levar a considerar que os assuntos não eram 

discutidos com profundidade, com espaço para elaborações necessárias à vivência 

da alteridade, em que dois desejos têm que se harmonizar, com flexibilidade de 

ambas para que a negociação possa ser satisfatória para as duas partes.  

Mas as duas tinham liberdade. Por exemplo, Raquel podia se encontrar 

com o ex-caso, Sandra, que ainda era muito presente em sua vida, até por conta da 

ligação dela com Osmar e mesmo Ísis considerando que Sandra ainda gostava de 

Raquel. Por outro lado, assim como Ísis tinha contato com uma ex-namorada, que 

inclusive as visitava em casa, informação colhida ao final da conversa, Raquel mantinha 

laços de mais de quarenta anos com um amigo – seu confidente – também homossexual.  

Quando Raquel contou a história amorosa das duas, referiu-se à 

liberdade da homossexualidade e à sua maravilha; porém, relacionando-se a sua ex, 

não a Ísis. Falou de sua paixão pelo ex-marido e de sua paixão por Sandra – não 

por Ísis. Aparentemente, ela estava inativa em sua relação com Sandra, não tendo 

tomado nenhuma atitude mesmo quando desconfiou que houvesse sido traída; 

permaneceu à espera da possibilidade de se relacionar com Ísis por sete meses, ou 

seja, parece-nos que seu modelo de amor é o romântico, em que o platonismo e a 

fantasia têm papéis importantes, incluindo a possibilidade da espera e do adiamento 

da sexualidade. Embora Ísis tenha dito depois que elas tiveram um forte encontro 

sexual, faz-nos pensar a alegada ausência de paixão, a qual, normalmente, não 

espera, arde. 

Quanto a Raquel, a pergunta que nos fazemos é por que deslocou o 

enredo para o passado, para a sua história com seus dois ex, deixando Ísis em 

posição voyeur; por que precisou falar do que foi, do que não estava presente, como 

se tivesse necessidade de ter ido para uma situação que mostrou o despertar de sua 

paixão, e não seu atual momento. 
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   Quem respondeu à pergunta sobre a sexualidade do casal foi Ísis, e o fez 

primeiramente negando que tivessem sexo atualmente; depois, dizendo que era 

muito light. O que ela apresentava, em lugar do sexo, era uma necessidade muito 

intensa de abraçar a parceira, beijá-la, senti-la junto a si. Raquel não manifestou sua 

opinião. Aqui, podemos associar essas colocações da dupla com os resultados de 

uma pesquisa empreendia por Féres-Carneiro (1997), em que casais de mulheres 

priorizaram a amizade e o companheirismo em detrimento da sexualidade 

genitalizada. Porém, ficou clara a atração que Ísis sentia por Raquel. Pareceu à 

pesquisadora que este assunto não lhes causava incômodo, já que ambas se 

referiam a terem tido uma vida sexual plena. Vale a ressalva do longo tempo em 

comum do casal e da etapa de vida em que as duas se encontram, na medida em 

que não são mais jovens. 

   Em determinado momento da entrevista, Ísis mencionou que teve 

influência para que Raquel ficasse mais liberal, mas não se estendeu no assunto. 

Aparentemente, o casal tinha dificuldades em lidar com situações em que 

existisse algum tipo de ambivalência, ou que pudesse contrapor duas opiniões; esse 

aspecto também vale para momentos em que prevalecia a impotência, porque 

ambas valorizavam a onipotência. Ísis exercia certo controle sobre Raquel - por 

exemplo, para a narração da história do casal, Ísis disse: “Conta porque você pode 

ter outro olho”, colocando-se aparentemente em uma segunda posição. A princípio essa 

atitude talvez parecesse respeito à alteridade, ao olhar do outro, mas, em vista de seu 

comportamento ansioso, podemos também perceber outra hipótese: a do controle. 

Este aspecto apareceu algumas vezes, seja quando Ísis corrigiu o tempo 

de relacionamento que Raquel havia tido com sua ex-companheira, seja quando a 

interrompeu para que ela não se perdesse nas histórias do ex-marido, ou mesmo de 

Osmar, quando começou a falar de sua preocupação por achá-lo retraído. 

Ísis, com sua assertividade, mostrou a ansiedade daquela que, 

possivelmente, queria resolver tudo rápido para se livrar. Pareceu-nos que elas 

vinham a integrar um jogo. Provavelmente possam vir a corresponder à terceiridade 

limitada prevista por Puget e Berenstein (1993), em sua dinâmica controlador-

controlado, na qual existe certa discriminação entre os integrantes do par 

coexistindo com um vínculo de controle, em que Ísis era quem tinha a ação, quem 

observava e tomava conta, ancorada numa grande angústia de se ver só.   



186 
 

Raquel, por sua vez, na relação (em sua vida profissional isso não 

ocorria), poderia estar associada à imagem desligada que a mãe de Ísis tinha, 

permitindo a posição subjetiva da companheira, inclusive assim se reconhecendo 

quando corrigida por Ísis em relação a dados de sua própria vida: “É, sou desligada, 

mesmo”. Este dado nos pareceu bastante interessante, já que, profissionalmente, 

seu cargo, de cunho executivo, requereria grande capacidade de atenção. Ao 

mesmo tempo, também pôde ser associado à demonstração de que, por vezes, o 

desenvolvimento emocional não corria em paralelo ao profissional, e nem o 

individual ao de um casal. 

Pudemos, a partir desses elementos, criar hipóteses sobre as alianças 

estruturantes, inconscientes, do casal estarem sedimentadas na necessidade das 

duas de ter relações de compromisso: Raquel, de ser cuidada por alguém que não a 

exigisse nem a incomodasse; Ísis, de se sentir cuidada, mas, na verdade, sendo ela 

quem atuava no cuidado a Raquel, relação baseada, em seu dizer, em “100% de 

confiança”. Palavras que Raquel endossou: 

 

Raquel: “(...) Estou sempre do lado dela, eu me manifesto menos, mas eu sei, 
eu tenho um profundo respeito pelas ideias, isso me dá uma, uma segurança, 
também, porque ela também cuida de mim, eu sou uma pessoa muito frágil. 
Apesar de, de parecer muito dura, assim, que sou, eu sou muito frágil, as 
pessoas me atingem muito mais do que a ela. (...) Ela me apoia 
absolutamente e eu sinto falta quando eu não tenho isso, então... Se ela não 
estiver perto de mim, eu também tenho uma profunda, ah, carência, eu quero 
que ela esteja perto.” 

 

Ao considerar o conceito de alianças para que um vínculo se instaure, e 

reconhecê-las em suas instâncias conscientes e inconscientes, devemos ter em 

mente que, a partir do momento em que são criadas, as alianças começam a 

produzir “[...] o inconsciente e passam assim a fazer parte da formação do 

inconsciente de cada sujeito” (KAËS, 2014, p. 21). Dessa forma, as alianças 

providenciarão associações verticais, por meio da genealogia, e horizontais, pelo 

contato entre iguais, tanto apresentando polaridade positiva quanto negativa. Em 

sua primeira versão, são assim considerados todos os elementos que visam à 

manutenção do vínculo, em seus formatos de união, concórdia de objetivos, o 

compromisso de estar junto, por exemplo; em sua segunda, tudo aquilo que 

precisará ser negado para que o vínculo se consolide. Dessa forma, a negatividade 

de obrigação vem a trazer, principalmente, a repressão aos impulsos pulsionais: 
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para estar com um, tem-se que abrir mão de se estar com outros, base para 

qualquer relacionamento monogâmico. Mas também existe outro modelo que mais 

se aproxima do casal Ísis-Raquel, que é o pacto denegativo, que pressupõe uma 

aliança com duas polaridades, uma estruturante e outra, defensiva. 

 

De fato, cada conjunto particular organiza-se positivamente sobre 
investimentos mútuos, sobre identificações comuns, sobre uma comunidade 
de ideais e crenças, sobre um contrato narcísico, sobre modalidades 
toleráveis de realizações de desejos; cada conjunto organiza-se também 
negativamente sobre uma comunidade de renúncias e de sacrifícios, sobre 
extinções, rejeições e recalques, sobre um deixar de lado e sobre restos 
(FERNANDES, 2004, online).   
 
 

Ísis, embora em sua fala se queixe muito de se sentir sempre só, 

concorda em mudar de Estado e, já próxima aos 70 anos e aposentada, viver mais 

reclusa por conta de propiciar a Raquel a possibilidade de se realizar 

profissionalmente, em um trabalho que é o ápice de sua carreira. Raquel, por sua 

vez, desempenha na relação o papel daquela que não discute, ou seja, não gera 

clima de animosidade no enfrentamento a Ísis, porém, acaba fazendo tudo do seu 

jeito. Esses mecanismos, somente à guisa de exemplo, podem ter suas faces 

conscientes, mas pertencem a dinâmicas inconscientes e que visam à manutenção 

dos relacionamentos. Quando patológico, pode vir a abrigar sintomas destrutivos, 

perversos, alienantes (KAËS, 2014). 

 

Assim, a aliança tanto une como exclui. Ela exclui de início no espaço interno: 
para se estabelecer alianças, algumas representações, alguns pensamentos, 
devem ser recalcados, outros negados e outros ainda, rejeitados ou 
escondidos, ou enquistados nas profundezas do ser, ou ainda - e nesse caso 
mais radicalmente - colocados num depósito ou exportados num espaço 
psíquico fora do próprio eu. Alguns afetos e satisfações pulsionais também 
deverão ser reprimidos e devem-se admitir também algumas renúncias e 
mesmo sacrifícios consentidos. Para que a relação constitua-se e mantenha-
se, ninguém deveria vir a ter consciência disso tudo (KAËS, 2014, p. 13). 

 

7.3.1.8  Interseções entre a homoconjugalidade e a homoparentalidade 

 

   Raquel nunca escondeu seus relacionamentos amorosos e o de seus 

amigos para o filho, ele sempre conviveu em ambiente gay, juntamente com sua 

prima Julia, filha de Cristina. E, por conta do ex-marido, quando estava com o filho 

em alguns fins de semana, fazer chacota da homossexualidade de seus amigos, 



188 
 

Raquel achou por bem explicar para ele o que acontecia - ele tinha por volta dos 7 

anos de idade. 

   Ele e a prima sempre gostaram muito dos amigos da mãe, sempre foram 

por eles muito bem tratados, nunca os hostilizaram, ao contrário, Osmar, ainda 

pequeno, ficou ofendido quando o pai denominou um amigo da mãe como viado - 

disse para o pai não falar assim, porque a pessoa também era sua amiga. 

De igual modo, Raquel o introduziu na vida disfarçada de seus amigos 

gays e seus relacionamentos – quando os pais de algum deles apareciam, 

automaticamente as pessoas mudavam de posição e, em vez de estarem com seus 

companheiros de mesmo sexo, aparentavam ser casais heterossexuais. Como o 

menino estranhasse isso, Raquel o colocou a par do preconceito, explicando que as 

pessoas não iriam entender o que acontecia, razão pela qual elas precisavam fingir 

ser daquele jeito, considerado mais comum. 

Raquel escolheu para seu filho a escola que lhe pareceu mais adequada 

e aberta para poder falar de si e de sua orientação sexual, solicitando apoio da 

diretoria e dos professores para qualquer coisa que pudesse ocorrer em termos de 

discriminação ou comportamentos de Osmar que fossem julgados impertinentes à 

sua idade. Desse modo, conduziu a questão de forma recomendada pelos 

profissionais, fazendo seu filho entender que a situação de casais de mesmo sexo, 

que lhe era muito natural, constituía um segredo que as pessoas não estavam 

preparadas para saber (ROSS, 1988), o que também lhe trazia certo contentamento 

pela mãe torná-lo depositário de algo tão importante e no qual ele se sentia incluído. 

Participar de um grupo de homossexuais, assim, foi apontado como fator de 

aquisição de benefícios variados, como aumento de autoestima e relativização dos 

problemas enfrentados, já que os integrantes trocavam experiências entre si, ou 

seja, o preconceito era amplo e irrestrito, atingia a todos, e ser gay não era uma 

desvantagem ou algo do qual se envergonhasse – o outro mostrava a possibilidade 

de enfrentamento e de vivência da liberdade (NUNAN; JABLONSKI, 2002). 

Ísis nunca se incomodou com o fato de Raquel ter um filho e nem com o 

fato de ele conviver diariamente com elas, de modo racional. Embora ela tenha 

acompanhado o crescimento e o desenvolvimento de Osmar, nunca o chamou de 

filho e nem foi por ele tratada como mãe ou segunda mãe. Raquel sempre foi a mãe, 

deixando claro que ele tinha um pai. Embora isso, Ísis disse que muitas vezes fez 

papel de pai, como quando ele, adolescente, aprontava com os amigos, quando 
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queria um conselho para comprar um carro ou até quando, no vestibular, precisou 

de seus conhecimentos para fazer uma boa prova. 

   Raquel diz que nunca teve problemas com relação à orientação sexual do 

filho, inclusive quando o viu ser continuamente assediado por um amigo 

homossexual. Achou natural, se ela era, o filho também poderia ser, convivia com 

gays desde pequeno. Ela queria que o filho encontrasse alguém com quem ele 

ficasse satisfeito, pois sentia que ele era um tanto avesso às relações, embora 

estivesse namorando uma moça fazia alguns anos. Mas não queria se casar, ou ter 

filhos, e já estava com 30 anos. 

   Neste assunto, a preocupação vinha de Ísis, por achar que Raquel se 

sentiria mal com esse resultado, culpabilizando-se. Ísis chegou a entrar em 

desespero nessa época, começou a se atritar muito com Osmar, os três, juntamente 

com a prima, buscaram ajuda na psicoterapia, o que os auxiliou a superar os 

conflitos. Quando lhes foi indagado sobre o tipo de tratamento que fizeram, 

individual ou familiar, informaram que a mesma psicóloga atendeu aos quatro, 

separadamente e concomitantemente. 

Osmar disse que se sentia diferente dos outros de sua idade, porque 

havia crescido de um modo diverso, em ambiente singular, que isso não era bom ou 

mau, era diferente, apenas. 

   O primeiro e único conflito que o casal teve aconteceu, justamente, 

quando Osmar retornou da faculdade, que havia feito em outra cidade, e encontrou 

a casa ocupada por Ísis - começaram a surgir muitos atritos entre os dois, por conta 

de ciúmes de Raquel. 

  

Na busca de identificar os principais motivos de conflitos conjugais e a 
frequência com que ocorrem, Mossmann e Falcke (2011) desenvolveram um 
estudo quantitativo com 149 casais. As pesquisadoras encontraram que o 
motivo mais frequente de desentendimento alegado pelos casais foi a relação 
com os filhos, seguido pelo tempo que os cônjuges desfrutam juntos, 
dinheiro, tarefas domésticas, sexo e questões legais (ALVES-SILVA; 
SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2016). 
 

 

Este período de conflitos em que fizeram psicoterapia durou um ano, com 

Ísis e Osmar brigando pela atenção de Raquel. Ísis resumiu: “A gente conseguiu 

segurar não só a relação, como hoje eu sou grande amiga do Osmar. Tanto é, para 

você ter uma ideia, que eu vim para São Paulo na segunda-feira, fiquei aqui 

hospedada na casa dele, e a Raquel só chegou na quarta”. 



190 
 

Ísis também falou com alegria das influências que notava em Osmar; por 

exemplo, hoje ele ter um profundo conhecimento sobre plantas, árvores e flores, 

algo de que tanto ele como Raquel não tinham a menor ideia, urbanos que eram. 

Raquel atestou isso, ao dizer de forma elogiosa: “Ele pergunta muita coisa 

pra ela e não pergunta pra mim”. 

Mas Osmar, embora toda a boa convivência, por vezes ainda é alvo dos 

ciúmes de Ísis, como quando, por exemplo, Raquel fica a conversar com ele pelo 

aplicativo de celular WhatsApp: 

 

Ísis: “Você sabe quantas mensagens eles trocaram domingo à noite? 85! Isso 
durou três horas! Aí chegou uma hora que eu fiquei puta! Eu falei, ‘Não existe 
solidão maior do que você estar do lado de uma pessoa que está o tempo 
todo sem te ver!’. Porque ela não me vê...”. 
Raquel: “Se você deixar eu falar... Porque houve um contexto (Raquel dá 
risada relaxadamente com a demonstração de ciúmes de Ísis). 
Ísis: “E falo mesmo! Aí ela dá uma afinada, entendeu?” 

     Raquel: “Mas você está no grupo...” 
     Ísis: “Mas eu não abro”. 
     Raquel: “Não abre porque não quer” 

Ísis: “Não abro porque não quero, a conversa não é minha, é com ela e ele.” 

 

7.3.2        Aspectos transferenciais e contratransferenciais 

 

A pesquisadora conhecia o casal socialmente, ou seja, os encontros 

sempre se deram na presença de outras pessoas, em festas e reuniões sociais. 

Elas estavam à vontade ao contar sobre si, e a entrevista transcorreu com 

ampla participação do casal – em alguns momentos, foi sentido que elas falavam de 

suas vivências não para uma pesquisadora, mas para alguém cuja fisionomia lhes 

era conhecida, o que veio a facilitar a espontaneidade dos discursos. 

 

7.3.3 Dados e análise do TAT 

 

a) Prancha 4 - A mulher que retém o homem 

 

Ísis 

Ísis: “Bom, é o seguinte: essa mulher casou com esse moço mas ele é 
alcoólatra, e ele está atrapalhando toda a relação dos dois porque ele é 
maluquinho e... E ele dá muito trabalho. E como isso aqui é uma coisa que 
deve ter acontecido na década de 1950, ela queria muito manter o casamento 
apesar de tudo. Mas ele... tá, tá estragando tudo. É... Como termina essa 
história? Eles brigam muito, eles quebram tudo, ele perde o emprego, é uma 
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confusão, essa história termina... Como todas as histórias terminam na minha 
cabeça, elas terminam bem. Ela vai trabalhar, ela vai ser, sustentar ele, e ele 
vai ficar bonzinho e eles vão morrer juntos.” 
 

 

 Ísis projeta na ilustração proposta o modelo heterossexual, possivelmente 

referindo-se às figuras parentais, em que o homem é colocado de forma infantilizada 

e sem cumprir o papel de companheiro na relação com a mulher, já que acaba lhe 

trazendo trabalho, ou seja, preocupações. Há conflitos, brigas, destruições, mas são 

relevadas e a mulher consegue sustentar a situação e se impor ante o homem, que 

permanece imaturo, porém domado. Com o uso da fantasia, assim, Ísis nos mostra 

ser difícil a elaboração dos conflitos, não há a instrumentalização da linguagem 

como uma possibilidade de conciliação, da explosão primitiva já se passa para a 

condução da vida, com final feliz, como se tudo estivesse resolvido no casal.   

 
Raquel 

 

Ísis, ao chamar Raquel para fazer o teste, já que havia acabado o seu, 

disse-lhe para vir para o confessionário, deixando no ar uma interpretação da 

aplicação do teste como algo a ser confessado, com certa sacralidade e, também, 

possivelmente, repressão. São confessadas as ações que se conduzem pelo erro e 

que, quando expressas, são perdoadas com a assunção da culpa e do 

arrependimento, o que não era em absoluto o clima criado durante a entrevista, 

bastante afável. Isso pode nos levar a pensar que Ísis finalizou seu teste sob 

sentimentos tensos, talvez motivados por ressonâncias angustiantes a partir das 

histórias por ela concebidas. Ao se sentir pressionada e, possivelmente, avaliada, 

transmitiu sua contrariedade reputando ao teste a função moralizante de uma 

confissão, que também tem o caráter de sacralidade. Ao mesmo tempo, seu 

comportamento também pode ser interpretado como o de exercício de certo tipo de 

controle, como aquela que decifra as situações de forma a que Raquel possa se 

preparar para as mesmas, a que vai à frente sinalizando o caminho. 

 

Raquel: “Pra mim este é um casal em que, é, ela está profundamente, hã, 
triste, tentando convencê-lo de alguma coisa que, que, que ele não quer 
saber. Então ela, ele sai fora, uh, não quer saber da relação, e ela... E... Ou 
ele, talvez algum problema, alguma coisa entre eles, mas ele está se 
afastando e ela quer aproximá-lo. Acho difícil que eles permaneçam pela 
expressão dele, ele tem uma expressão de que não tem a menor vontade de 
estabelecer uma relação, e ela me parece que é o contrário, me parece que 
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ela tem a vontade de ficar com ele. Então pra mim é isso que está 
acontecendo, eles estão por algum motivo os dois se desentendendo, e ele 
caindo fora e ela tentando convencê-lo.” 
Inquérito: “Que motivo poderia ser esse, para o desentendimento?”  
Raquel: “Não tenho, não sei se, talvez, outra mulher, talvez ele tenha algum 
vício, talvez... Alguma coisa assim que, que não vai permitir que eles se 
entendam, na minha opinião, muito difícil a relação.” 
 
 

O casal projetado por Raquel não era harmônico; a relação dual é difícil, 

palco para conflitos, tristezas, falta de escuta do homem frente à mulher, revelando 

que o investimento que ela possa fazer nele não terá a resposta esperada. A figura 

masculina aparece como a que pode trair e se viciar, desinteressando-se da relação, 

e não há entendimento possível entre eles, somente a separação, pois não basta o 

desejo de um, sem que o outro também queira. Talvez possamos associar este 

casal como representação da conjugalidade dela com seu ex-marido, colocado 

como alguém com perfil relativamente semelhante ao do personagem masculino por 

ela criado. 

 

b) Prancha 9 RH - Grupo de vagabundos 

 

Ísis 

 

Ísis: “Aqui é a mesma coisa? Isso aqui me lembra campo de algodão 
americano, ou campo de, de tabaco, e me parece que é um momento de, de, 
de descanso da colheita. Eles são todos muito amigos e... Eles, eles 
trabalham todos na terra, trabalham com colheita, com plantio, com tudo, mas 
eu não sei te dizer um, um, um fim pra essa história, porque na verdade é só 
uma amizade grande entre eles que eu vejo aqui.” 
Inquérito: “E o que que eles podem estar fazendo nesse momento?” 
Ísis: “Eles estão nessa, nessa hora é hora de almoço... É hora de descanso 
deles, mas eles trabalham muito e em grandes colheitas americanas na 
minha cabeça.” 
Inquérito: “São trabalhadores.” 
Ísis: “São. Mas eu, é difícil ver um fim.” 

 

Ísis demorou certo tempo para iniciar sua história, afastando-se do 

enredo, em seu início, para se concentrar nos detalhes, localizando a nacionalidade 

dos personagens e, em seguida, percebendo-os como trabalhadores, ressaltando o 

elemento terra, ligado a trabalho e suor. Mas o clima que envolve o grupo é o de 

descanso após a labuta, em grande amizade, ou seja, Ísis não identificou elementos 

de sexualidade no quadro. É possível interpretar esse dado como indício de 

dificuldade em relações mais íntimas, mais próximas corporalmente, talvez 
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sinalizando repressão aos seus próprios impulsos homossexuais. Ela colocou o 

trabalho como o fator aglutinador dos homens, ressaltando o caráter de amizade 

entre os integrantes.  

Mas não conseguiu finalizar sua história, talvez reafirmando, com isso, o 

quanto lhe era difícil a existência de interações mais próximas, tendo que delimitá-

las no contexto da amizade.  

 

Raquel 

 

Raquel, por sua vez, assim que foi apresentada à prancha, teve reação 

oposta a de Ísis - visualizando a ilustração, exclamou com um sorriso aberto, “Ah, 

que coisa gostosa!” Ou seja, figuras masculinas em grupo lhe despertavam 

sentimentos de alegria e de prazer, o descanso merecido após alguma atividade 

exaustiva. 

 

Raquel: “Ai, acho que são pessoas descansando, são, são, é um conjunto de, 
de, de homens, que estão relaxando por algum motivo, todos bem, não vejo 
problema nenhum com eles, talvez por, hum, alguma atividade ou outra que 
tenha sido estressante, mas estão bem todos. Acho que, para eles, o que 
resta, aí, seria uma profunda amizade, não vejo nenhuma outra relação que 
não seja de amizade, é isso o que eu vejo.” 
 

 

Porém, também identificou no grupo de homens o sentimento da amizade 

a uni-los. Raquel menciona a homossexualidade, mas pela via negativa, ou seja, ela 

faz alusão à existência dessa possibilidade para, em seguida, dizer que, ali, isso não 

acontecia, possível mecanismo de repressão a esse tipo de sexualidade.  

 

c) Prancha 9MF - Duas mulheres na praia 

 

Ísis 

  

Ísis: “Essa aqui é mais difícil. Essa moça está com muito ciúme dessa. Essa 
aqui está se jogando numa aventura qualquer, ela está trabalhando para 
alguém, ela está, ela está provendo a família, ela está provendo uma festa, 
provendo alguma coisa... Essa, também, foi ajudar a, a prover essa coisa na 
praia, mas essa daqui me parece que é empregada, e ela está olhando a 
patroa com muita inveja, não é ciúmes, ela está olhando a patroa com muita 
inveja, mas ela... Mas ela no fundo, no fundo, gosta muito da patroa, eu não 
acho que seja uma coisa homossexual, não. Eu acho que eles estão num 
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piquenique na praia, uma tarde na praia, uma coisa assim, e pode ser que 
esse piquenique acabe mal, porque ela, essa moça aqui não está vendo uma 
coisa muito boa, ela está meio assustada; e essa está cuidando dessa. Então 
pode ser que esse dia acabe bem mal, mas essa aqui vai cuidar dessa o 
tempo todo.” 
 

 
Ísis, ao visualizar duas personagens femininas, enxergou sentimentos de 

ciúme e de inveja entre ambas, criando uma relação hierárquica entre elas, um 

vínculo que pressupõe a subordinação. Dessa forma, ela não projetou uma ligação 

homossexual, embora tenha mencionado esta possibilidade, mas, sim, existir certo 

cuidado de uma mulher em relação à outra, mas desde que formatado em papeis 

não igualitários. 

Parece-nos poder dizer que, para Ísis, a relação dual e democrática é 

dificultada por sentimentos hostis; mesmo em um piquenique, existe ameaça, ou 

seja, não há tranquilidade entre as duas mulheres, embora uma seja colocada como 

aquela que gosta da outra e cuida dela. A despeito desses sentimentos construtivos, 

sua finalização remete ao pessimismo – mesmo existindo cuidado e um momento de 

prazer, não há possibilidade de o final ser bom. 

 

Raquel 

 

Raquel: “As duas mulheres... As duas mulheres eu acho que, hã, uma se 
afasta outra se aproxima, a que se afasta não enxerga aquela que quer se 
aproximar e ela não se vê, provavelmente, hã... Sabe o que eu acho? Eu 
acho que é a mesma pessoa, é a mesma pessoa que está se olhando de 
formas diferentes, ela se vê uma hora, hã, buscando alguma coisa, e noutra 
hora fugindo de alguma coisa. São, são, as duas não existem, são duas 
numa só, não uma outra pessoa.” 
Inquérito: “O que ela poderia estar buscando e do que ela poderia estar 
fugindo?” 
Raquel: “Dela!” 
Inquérito: “Dela?” 
Raquel: “Dela mesmo. Eu acho eu acho, ela tá, tá, ela tá completamente 
insegura e ela não sabe o que ela está buscando, ela foge de alguma coisa 
que ela quer ou... Não consegue se aproximar dela mesma.” 
 

 

Raquel usou o distanciamento da cena, primeiramente identificando duas 

mulheres, mas não em relação, pois uma se afasta sem ver a outra, ou seja, não há 

um encontro. Podemos entender isso como uma defesa acionada ante a 

possibilidade de haver uma relação entre as duas, com a negação do vínculo.  
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Possivelmente esta prancha possa lhe ter suscitado angústias, pois não 

conseguiu sustentar duas personagens e as uniu em uma só, do dual foi para o 

unitário, talvez um formato que não lhe evoque tantas dificuldades quanto o 

relacional. Porém, este um foi constituído por uma que buscava e outra que fugia, 

opostos que acabaram por se configurar em sentimentos de insegurança na 

personagem única, que nem mesmo de si conseguiu se aproximar. 

Não há conciliação entre as duas partes e nem a elaboração dos desejos 

opostos e, sim, a anulação dos mesmos. 

 
d) Prancha 10 - O abraço 

 

Ísis 

 

Ísis, ao olhar para a prancha, deu um longo suspiro, que poderia ser um 

indicativo de que a ansiedade estava se adensando. Imediatamente contou sua 

história, rápida e prontamente querendo encerrá-la. 

 

Ísis: “O pai e a mãe, né, da minha idade, já não... Já é pai e mãe. Pai e mãe 
que devem ter vivido juntos quarenta anos, têm vários filhos, e ele está 
fazendo um gesto de carinho, mas eles vivem muito tranquilos, já estão 
morando só os dois juntos, os filhos já foram embora, e eles estão vivendo o 
ocaso tranquilo e feliz.” 

 

Ísis possivelmente traz um casal representativo do modelo familiar da 

época, talvez seus pais que, depois de certo tempo, conseguiram viver sozinhos, os 

filhos já tendo crescido e feito suas vidas. 

Embora na entrevista Ísis tivesse apresentado dificuldades em reconhecer 

a conjugalidade parental, o que nos trouxe nesta prancha foi a imagem de um casal 

tradicional; talvez associando com a etapa de amadurecimento e a estabilidade da 

presença física do pai, aparentemente iniciando uma fase de união, encontrando-se 

com amigos do par, não mais os amigos dos filhos, como na infância de Ísis. A 

representação que tem de vida conjugal é a de companheirismo, de aceitação do 

outro, embora as renúncias que isso possa vir a causar. As alianças inconscientes 

entre seus pais deviam ser ancoradas nos papeis sociais então exigidos; em sua 

opinião, o pai nem deveria ter se casado, pois era um bon vivant, com desejos boêmios. 
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Ao mesmo tempo, podemos também aventar a hipótese de que filhos, ou 

seja, terceiros, são impeditivos para um casal viver tranquilo; a relação dual pode lhe 

ser mais fácil de lidar do que a triangulação, pois um terceiro pode vir a implicar em 

sentimentos de inveja e ciúmes.  

 

Raquel 

 

Raquel expressou um sorriso largo ao visualizar a prancha, respirando 

fundo antes de iniciar a sua história. 

    

Raquel: “É um casal que a princípio parece muito apaixonado. Eu digo a 
princípio porque eu não sei. Essa coisa de, hã, você está com os olhos 
fechados, uma coisa que não está clara, exatamente, não me, não me deixa 
achar que só porque eles estão abraçados e um com a mão no outro seja 
uma coisa maravilhosa entre eles. Me parece um casal que está bem mas, o 
fato de não estar se olhando, e estar só se entregando nessa afetividade, não 
me garante que eles se amem, qualquer coisa assim. É isso.” 

 

    Esta prancha trouxe uma situação afetiva entre duas pessoas, 

expressando a construção que se pode ter sobre o casal parental, e o que apareceu 

para Raquel foi uma cena de desconfiança, como se os olhos não fossem confiáveis 

e existissem sentimentos outros que permaneciam ocultos ao olhar.  

    De outro modo, podemos também entender que não há garantia de que 

casais que estão juntos, realmente se amem; cabe avaliar, assim, que as memórias 

que ela guardava não conferiam harmonia ao vínculo.  

    Possivelmente Raquel tenha projetado a situação da conjugalidade 

parental, marcada pelos ciúmes da mãe e de seu descontentamento por não ter 

conseguido se desenvolver intelectualmente, embora a aparente paixão do pai, que 

dizia tudo fazer por ela. Ou seja, podia parecer um lindo casal amoroso, mas, ao 

contrário, o que se tinham eram brigas e insatisfações de ambas as partes, já que a 

mãe também não era companheira do pai.  
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e) Prancha 18MF - Mulher que estrangula 

 

Ísis  

 

Ísis: “Difícil, esse. A Raquel não vai... Né... Essa senhora aqui caiu da escada 
e está morrendo. Essa aqui é a empregada dela, que está cuidando dela, 
nesse momento, e ela está muito machucada e a empregada ainda não teve 
tempo de chamar ninguém, é o exato momento do tombo. Essa empregada 
está assustada, está triste, está aborrecida porque ela gosta da outra e... 
(pausa). Mas essa mulher aqui parece que não está muito bem, não, parece 
que ela vai, é, falecer hoje mesmo, porque ela tomou um tombo muito grande, 
ou tomou um, um infarto aqui, caiu por causa do infarto, de repente, não foi 
bem essa escada. E essa moça aqui, que que ela vai fazer, ela vai chamar 
outras pessoas mas ela não vai salvar essa mulher, não, ela vai morrer. Que 
dramática (fala essa palavra seriamente, sem brincar).” 

 

Como já havia acontecido, Ísis trouxe novamente Raquel para o teste, 

associando sua própria dificuldade de criar uma história a sentimento similar na 

parceira, em um mecanismo de projeção de sua angústia como forma de atenuá-la.  

Pudemos perceber o quanto se sentiu mobilizada por sua produção, em 

que a morte está presente, bem como o fato de que, independentemente de ajuda, 

não há solução para a cena.  

Novamente, reaparece a relação hierárquica entre duas mulheres, mas 

com uma diferença que notamos ser significativa: na Prancha 9MF, embora ela 

mencionasse afeto e cuidado de uma das personagens femininas, havia também 

ciúme e inveja, em um movimento emocional ambivalente, ou seja, não elaborado. 

Aqui, não, a situação de cuidado se impõe, gerando sentimentos pertinentes a isso, 

também por parte da subalterna, mas impregnados de boas intenções, embora 

impotentes ante a morte. 

Ísis, assim, reafirma inconscientemente a possibilidade de uma relação 

entre mulheres na qual o afeto só é possível quando existe a subalternidade. 

Também nos diz que tem pouca esperança na ajuda de outrem; os fatos são 

imperativos e onipotentes em suas tragédias, sem solução, com uma fantasia 

marcada pelas perdas. Talvez essa falta de confiança possa levar Ísis a só se sentir 

segura em relações assimétricas, com muitas dificuldades frente às relações entre iguais.  
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Raquel 

 

Raquel: (Respira mais fundo). “Quem sabe, aqui, são duas mulheres... Não 
sei se é mãe e filha, se são duas mulheres que se amam... Na minha opinião 
uma tá cuidando da outra, me parece uma relação que não é homo (gagueja 
e se corrige), não é homoafetiva, me parece que é uma relação, hã, de 
cuidado, uma cuidadora, uma pessoa que está cuidando da outra, não acho 
que seja uma coisa mais... Essa cena, eu acho que termina essa pessoa aqui 
auxiliando esta, de forma que ela se sinta mais tranquila, mais à vontade, 
mais aconchegante, e, talvez, não sei, um pouco mais próxima dela.” 

 

Raquel não percebe os elementos agressivos da prancha, ao contrário, 

cria uma história em que coloca a relação de cuidado entre duas mulheres, em que 

uma tem preocupações quanto ao bem estar da outra. 

Embora mencione a possibilidade de elas virem a ser um casal, anula 

essa hipótese, como se lhe fosse mais fácil a identificação de uma relação entre 

mulheres mais voltada ao cuidado do que à situação amorosa. 

Raquel projeta na prancha fantasias que colocam as mulheres também 

em relação hierárquica, em que uma cuida e outra é cuidada, e não de simetria, em 

que ambas poderiam ser cooperativas entre si. Porém, ressaltamos que o cunho da 

ilustração, originalmente, remete à agressividade de uma mulher ante a fragilidade 

da outra, e ter visto nesta imagem uma relação de cuidado não deixa de ser 

significativa, na medida em que possibilita ao outro o aconchego e, ao final, a 

proximidade vincular daí decorrente. 

 

 
f) Prancha 16 - Em branco 

 

Ísis 

 

Quando Ísis se sentiu livre, uma situação em que não se percebia 

pressionada, já que a prancha está em branco, ela se soltou e revelou a sua 

impressão sobre a própria vida, e a marcou pelas perdas. Foi como se não tivesse 

crença no companheirismo, como se a homossexualidade estivesse somente ligada 

ao sofrimento, ao preconceito e às perdas profissionais, como se, por ter sido tão 

difícil de se assumir, necessitava-se ser ardida, adjetivo com que se qualificou no 

início da entrevista. 
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Uma hipótese interpretativa é que ser homossexual, para Ísis, implicou 

em rigidez e timidez, com uma exigência muito alta de competência profissional. 

 

Inquérito: “Conte uma história.” 
Ísis: “Uma história.” (Suspira). Difícil, esse é o mais difícil, mas tudo bem. É...  
(pausa de 9”): “A história da minha vida, eu acho que minha vida foi muito 
boa, eu acho que profissionalmente eu perdi algumas oportunidades. É... Mas 
foi por causa do meu homossexualismo

6
 e talvez por isso eu tenha essa 

homofobia introjetada, porque, por exemplo, eu poderia ter, ter sido, por 
exemplo, cantora, porque eu convivi com todo mundo e poderia ter cantado. 
Eu poderia ter sido diplomata, porque tive convites para fazer o concurso, 
nunca fiz. É... Eu sempre, talvez, não só, hã, hã, eu não fui dona da agência 
publicitária porque eu era homossexual, eu tenho certeza disso, eu mesma 
senti a barra e me retirei, antes que me retirassem...” 
 

Ísis começou a falar sobre as oportunidades que teve de fazer muitas 

coisas interessantes e de sucesso, porém, que nunca foi à frente: ela ia até certo 

ponto, mas daí não passava. 

 

Ísis: “Eu acho que, por um lado, me atrapalhou o homossexualismo e por 
outro lado me atrapalhou o profissionalismo. Se eu tivesse sido menos rígida 
comigo mesma, eu teria tido mais oportunidades. Mas eu não me importo 
com isso não, eu assumo a minha rigidez e quero morrer com ela. Então, se 
essa foi a história da minha vida, por causa dessa coisa de ser braba, 
mesmo, ardida, e rígida, eu acho que é com isso que eu vou morrer, sabe? 
Eu não sei, eu não sei se isso é uma história, eu não contei uma história... É 
isso o que eu digo, eu acho que me atrapalhou bastante, mas... Era isso o 
que  eu queria, e eu assumi o que eu queria.” 

 

 Ísis culpabiliza a sua orientação sexual por não ter conseguido chegar ao 

topo de sua carreira e, assim, reputa à vida profissional uma dimensão de 

relevância. Porém, não traz Raquel nem sua vida afetiva, deixando-a de fora, bem 

como não projeta planos ou sonhos, o futuro, aparentemente, ainda não lhe surge 

no horizonte. O que ela tem é a avaliação, no presente, de sua vida passada e de 

suas escolhas, pelas quais se responsabiliza, porém ressaltando as perdas, e não 

as somas.  

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Ísis é uma mulher bem informada, deve em algum momento ter ouvido falar que não se usa mais o 

termo homossexualismo, por conta de o sufixo ismo ter conotação patológica. Mas seu registro 
inconsciente, aparentemente, é mais forte. 
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Raquel 

 

Raquel: “O que passa na minha cabeça, na minha cabeça passa que eu 
sempre tive uma, uma profunda necessidade de mostrar que eu tinha uma 
afetividade grande por uma pessoa e que muitas vezes eu tive que fingir que 
não existia. Isso me atrapalhou bastante em alguns momentos, porque, ah, 
eu preciso contar coisas, eu preciso dizer coisas em ambiente de trabalho, 
porque eu... O trabalho é, é uma coisa que a vida inteira eu tive que realizar, 
e que eu realizo com muito prazer, eu sou líder naquilo que eu faço, eu sei 
que sou. E o fato de eu não poder dizer que minha relação é homossexual 
em muitas e muitas vezes me atrapalha muito, me deixa tolhida, então eu 
preciso fingir que eu não sou uma coisa que eu sou, está certo? E, ah, eu tive 
assim, agora piorou muito, porque eu estou numa, num lugar que, ah, eu sou 
respeitada como uma, uma liderança forte naquele espaço, mas eu finjo que 
eu não tenho nenhuma relação homossexual, e que vai meu filho, vai minha 
sobrinha etc. e tal, e que a gente num... ‘Ah, é sua prima?’ ‘É, minha prima’, 
não sei quê, isso me atrapalha, não gosto, eu não gosto de fazer isso, e... E 
tem me deixado, acho que de tanto a gente fingir, eu tenho receio que a 
gente finja uma coisa que, que você acabe achando que é um fingimento 
mesmo, eu não acho legal. Gostaria imensamente de poder dizer: ‘Olha essa 
aqui é a pessoa que eu quero, que eu amo, que eu gostaria de ficar, e...‘. 
Trabalhei em uma empresa estrangeira, com pessoas de mente mais 
evoluída, e podia fazer isso com mais tranquilidade, mas esses ambientes 
que eu trabalho hoje, de maneira alguma, e me atrapalha muito. Me preocupa 
o Osmar, em relação às, às amizades, às pessoas que ele arruma, as 
mulheres etc. com quem ele convive, cheguei a dizer para ele isso, uma vez, 
‘Como é que você faz quando você está com uma moça, o que você fala 
quando ela vê tua mãe dormindo...’ Foi a vida inteira assim. Ele falou: ‘Ah, eu 
não falo nada, também a pessoa que não entender isso não tem condições 
de ficar comigo, né?’ E aquilo me tranquilizou, eu nunca mais perguntei, 
então acho que ele lida com aquilo naturalmente, não me preocupou mais. Eu 
pretendo... Eu gosto muito de estudar, de trabalhar, eu pretendo continuar, 
fazendo muito, eu quero fazer muito, eu quero trabalhar muito, eu quero 
estudar muito, eu agora dei para voltar a gostar de estudar temas que faz 
tempo que eu me afastei, eu quero pesquisar etc. e etc. Adoro ler, e essa 
coisa tem me movido bastante, eu não posso parar de trabalhar, eu não 
consigo, eu tenho uma profunda, ah, ah, realização na parte profissional, eu 
me realizo profundamente, eu gosto. Então eu vou e faço, ‘aquela arrebenta’, 
eu arrebento lá! Aí que a Ísis fala, ‘Ah, ela chega cansada...’, sim, eu me 
entrego, eu dou minha energia inteira pra aquilo. Eu acho que também isso é 
uma forma de... Não é tão legal, porque você faz o extremo oposto. Por 
exemplo, minha irmã não faz nada, ela fica lá, e eu faço tudo, então eu cuido 
disso, cuido daquilo, e o trabalho pra mim é onde eu vou e fico, se você me 
deixar lá o dia inteiro, eu fico lá o dia inteiro. Não é muito legal... (Ri).” 
 

Raquel, ao ver-se solta, expôs seus medos, angústias, inseguranças e 

desejos, deixando-se primeiramente mostrar a que ponto tem sido incômodo para 

ela o fato de ter que esconder sua relação com Ísis ou, pior do que isso, ter que 

encobri-la com a figura de parentesco de irmã, algo que lhe perturba - de tanto fingir 

ser o que não é, pensa que pode correr o risco de perder as fronteiras da relação 

amorosa e, realmente, transformá-la em uma irmandade. Fernando Pessoa (online), 

em versos e na figura do poeta, em vez da do homossexual, traduz em beleza: 
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O poeta é um fingidor. 
Finge tão completamente 
Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente  

 

Ainda no mesmo tema, trouxe a preocupação de que sua orientação 

sexual pudesse vir a trazer algum tipo de consequência negativa ao filho, 

ocasionando-lhe possíveis constrangimentos quando com suas namoradas. Veio a 

se tranquilizar quando sentiu que Osmar, de alguma forma, havia elaborado essa 

questão, mostrando não se configurar uma dificuldade para ele e, sim, uma 

característica de sua mãe, sobre a qual não cabiam comentários. 

Provavelmente, já se sentindo mais aliviada por ter desabafado seu 

desagrado com relação ao entorno social e à maternidade – e tendo contado sobre o 

processo de aceitação por seu filho –, Raquel pôde falar de si, de quanto se sentia 

realizada com sua profissão, de como tinha ainda muitos planos; Raquel se projeta 

em busca de algo, da descoberta e da redescoberta de temas pelos quais se sente 

envolvida. Traz Ísis e seu olhar de cuidado, ao vê-la cansada, e também considera 

que não tem limites, seu nome é trabalho. 

Raquel finaliza sua história trazendo a imagem de sua irmã, sugerindo 

que talvez toda sua atividade seja também para compensar a inércia fraterna, 

descrita como uma pessoa com quem não se pode contar. 

Após o encerramento da aplicação do teste e o desligamento do 

gravador, ela disse que tinha uma complementação a fazer: 

Raquel: “Eu um dia escrevi uma carta para a minha sobrinha, Júlia. A Júlia é 
parecida comigo, ela é esteio (sua voz fica trêmula, emociona-se), ela cuida 
da mãe, ela cuida... E eu escrevi pra ela dizendo assim, ‘Você (pausa) pode 
errar. Você não precisa ser aquela pessoa que vai cuidar de tudo, de todos, 
você é gente. Não faça isso, minha filha, porque você deixa de viver algumas 
coisas que você poderia ter vivido.’ Eu não entreguei essa carta, mas vai ter 
uma hora que vou entregar (ainda chorando, sorri).” 
Inquérito: “Está com você até hoje.” 
Raquel: “Até hoje.”  

 

 

Raquel conta, por meio desta fala, que possivelmente seus sentimentos 

sejam ambivalentes em relação a sua trajetória de vida, na medida em que alcançou 

o topo de sua carreira, algo que não lhe deve ter sido fácil, considerando-se a 

situação de sua geração; porém, teve que ser perfeccionista, não permitindo erros, o 

que pode ter lhe custado muitas marcas. Casou-se com um homem que não havia 

sido aceito pela mãe; dele se separou por não encontrar apoio, e, sim, repressão; 
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investiu em uma nova relação de cunho homossexual, criando seu filho em meio a 

críticas e falta de apoio social. É o esteio de sua irmã: é com ela que a sobrinha e o 

filho puderam contar; e erigiu-se em fortaleza com liderança e segurança de si. 

Porém, por vezes, não se permitiu, simplesmente, viver sem ter uma condução, em 

liberdade, talvez por ter criado um filho sem o apoio do pai e, também, por seu alto 

grau de exigência pessoal compensatório frente a uma escolha fora das normas. 

 
7.3.4       Considerações gerais sobre os dados 

 

Ísis e Raquel estão juntas há 25 anos, constituíram uma conjugalidade 

que é reconhecida pela família de ambas, conquistaram projeção profissional, têm 

estabilidade financeira e vivem com conforto, com espaço para o lazer e o 

entretenimento. Contudo, pelas dificuldades emocionais relatadas por Ísis, por todos 

os seus conteúdos de perdas, acreditamos que ela possa projetar em Raquel tudo o 

que ela mesma não pode conter em si, e está a requerer elaboração psíquica, certo 

trabalho de conscientização e de integração de sentimentos e memórias penosas. 

Por outro lado, Raquel, embora toda a plenitude que vivencia profissionalmente e a 

qualidade de relação afetiva que tem com o filho, por vezes se mostra passiva ante 

essas projeções, o que pode vir a constituir um vínculo sem muita alteridade, ou 

seja, com o caráter de fusionalidade. 

Na Prancha 4, as figuras masculinas tanto de Ísis quanto de Raquel foram 

infantilizadas ou fragilizadas, com o esteio vindo da mulher, que até sustenta a 

situação, embora não a resolva; as coisas permanecem sem transformação - e 

ambas tiveram pais sedutores: o de Ísis abertamente traía a mãe; o de Raquel, 

despertava ciúmes, sem esta assunção. Mas o clima que envolvia tanto um pai 

quanto o outro era o de infidelidade. 

Porém, na Prancha 9RH, o grupo de homens só recebeu projeções de 

amizade pela narrativa de ambas, sem existência de sexualidade; não havia malícia, 

simplesmente o relaxamento após alguma tarefa física executada, como se aos 

homens, quando sem mulheres, coubesse o apoio mútuo e a união.  

Ísis, na Prancha 9MF identificou relações de hierarquia, em que a ajuda 

vinha do subalterno, não havendo real companheirismo. Talvez o fato de se sentir 

sempre diferente, sempre só, sempre abandonada, fez com que Ísis se subjetivasse, 

a partir de sua infância, de forma a não se sentir incluída, como se fosse o negativo 
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familiar. O encontro com Raquel, quando estava por volta dos 40 anos, mudou essa 

configuração, mas, inconscientemente ela permanece cristalizada nesses 

sentimentos, não traduz sua trajetória de vida em soma. Isso talvez mostre a 

importância de Raquel em sua vida, por ela não ter feito em momento algum 

menção a sua vida amorosa antes de Raquel, dizendo somente que foi aventureira 

em busca de tentar aplacar a solidão que sentia. Não mencionou a ex-namorada 

que antecedeu a entrada em cena de Raquel, Ione, e nem todos os relacionamentos 

prévios, que, por sua fala, depreendemos terem sido numerosos. 

Raquel, com uma estrutura familiar consolidada, com filho e ex-marido, 

talvez tenha sido a âncora para Ísis se situar. Esta, que se dizia volúvel em relação a 

mulheres, em incontáveis contatos lésbicos, esperou sete meses até Raquel estar 

disponível, e, apesar disso, ainda assediada pela ex-parceira. Pode ser que esse 

longo processo tenha deflagrado uma mudança subjetiva em Ísis, que, embora ainda 

tivesse um discurso baseado na perda, conseguiu, ao lado de Raquel, construir uma 

relação de apoio, carinho e cuidado. 

As duas podem ter fundado uma união que não se pautou tanto pela 

amorosidade, daí a ausência propriamente de uma história do casal, mas pelo 

compromisso de estar juntas e de se cuidar. Ísis não ofereceu resistência a 

participar da criação do filho de Raquel, mesmo tendo uma estrutura psíquica com 

tendência ao fusionamento, visto que sempre exaltou a falta, a perda; queixou-se de 

solidão, tem medo de ser abandonada. Ou seja, esta situação deve lhe ter sido 

penosa desde o início, por ter que conviver com um terceiro, revelação expressada 

no TAT, na Prancha 10, em que o bom era estar a dois. Mas assumiu e cumpriu o 

acordo, possivelmente do modo inconsciente, como bem explicou Kaës (2011) ao 

nos trazer o conceito de alianças psíquicas, postas a serviço do relacionamento e 

para que este possa existir. Ísis pôde, assim, hipoteticamente, ter renunciado ao seu 

desejo de ser com Raquel uma só, pois foi somente ao lado dela que aplacou em 

parte a sua solidão existencial – algo que talvez aponte para uma falta originária. 

Raquel, por sua vez, aparentemente tendo como prioridades na vida o trabalho, o 

filho e, por último, Ísis, pode ser que tenha encontrado nesta parceria a possibilidade 

de não se ver cerceada, ou seja, estabelecendo a condição de que a relação não a 

impedisse de se desenvolver profissionalmente. 

Embora Ísis tenha dito que Raquel cuidava dela, na verdade, 

possivelmente fosse ela a cuidadora do casal – e, quando se referiu à sua família, 
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Ísis mudou o tom do discurso, mostrando que era uma pessoa muito afetiva, porém, 

defendida, daí sua suposta agressividade. Elas se adequaram e às suas 

necessidades emocionais, encaixaram-se em um modelo confortável, sem atritos 

graves, com espaço para o desenvolvimento de Raquel, legado materno que se 

incorporou ao seu desejo de sempre conhecer mais, estar em aprendizado 

constante. Talvez a fala queixosa de Ísis esteja a demonstrar que, para ela, há algo 

que permanece insatisfeito – a renúncia pulsional exigida pela negatividade da 

relação possa lhe estar sendo excessiva, nesse momento, ante a terceira idade 

(MATUS; SELVATICI, 2009). 

Já Raquel, aparentemente, demonstrava dispor de mais recursos 

internos; quando Ísis, assim que terminou o teste, foi chamá-la, acrescentou um 

enquadre relativamente ameaçador: “vem pro confessionário”.  Raquel não se 

perturbou, já iniciou a frase com uma definição própria, demonstrando que, quando 

queria, permanecia alheia ao que a incomodava – ou do que Ísis projetava sobre ela. 

Ísis, aparentemente, projeta em Raquel suas próprias dificuldades, 

conforme demonstrado no exemplo acima, quando, ao não se sentir confortável para 

responder, identificou que o mesmo aconteceria com Raquel; também quanto à 

orientação sexual do filho de Raquel, ela achou que a companheira/parceira ficaria 

muito mal se ele fosse gay, embora Raquel a contradissesse claramente. 

Ísis projetou o conceito de que, quando casados, homens cuidavam das 

mulheres, trazendo o modelo tradicional familiar, que pode vir a remeter ao modelo 

de seus pais. Mas, em suas respostas, quando mencionou a homossexualidade, 

além de fazê-lo pelo viés negativo, ela não resultou em um bom final. Ou seja, 

demandava superação de muitas dificuldades; relações de trabalho e de cuidado 

eram mais fáceis. Talvez daí seu comportamento exacerbado quando da 

possibilidade de Osmar vir a ser gay. 

Ísis, em suas respostas ao TAT, projeta basicamente falta de confiança 

no outro e assimetria nas relações íntimas, o que talvez explique seus medos de 

abandono e de lidar com a solidão, como consequência de sua dificuldade de confiar 

no outro. Ela precisa se sentir poderosa, mas é quem, na realidade, tem mais medo 

do vínculo afetivo entre ambas; Raquel precisa ocupar o lugar de ser conduzida, 

mas é quem fica mais próxima dos afetos. 
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Ísis: “Quando eu encontrei a Raquel, que eu bati o olho e que eu senti aquele 
clima... É, eu olhei, eu falei assim: ‘Eu vou casar com ela pro resto da minha 
vida’. 
 
Raquel: “Nossa, essa é que é a Ísis? Eles falam tanto... Falam tanto da Ísis, e 
essa é que é a Ísis!”. 
 

Raquel aparentemente não tinha o que se poderia chamar de identidade gay, isto 

é, falou de sua descoberta do sexo com mulheres com naturalidade, sem recorrer ao 

discurso homossexual, não identificou fantasias, nem hétero nem homo, deixou entender que 

teve desejo por homens, hoje tem por mulheres, mas sem se posicionar de fato – em 

nenhum momento se disse bissexual ou homossexual. Como se realmente fosse desligada 

do assunto, passou por ele, sem nele se fixar. Porém, em relação ao filho, conseguiu 

construir uma boa relação, em que era aceita sem questionamentos. Talvez esta possa ser 

uma estratégia que a auxiliou no mundo corporativo, no qual o disfarce era necessário, algo 

comum aos homossexuais, de forma geral, principalmente nesta faixa de idade, na qual são 

alcançados os picos nas carreiras profissionais (ROSENFELD, 2009). 

Porém, em sua resposta à última Prancha do TAT, ela trouxe o questionamento 

sobre a vida de disfarce que precisou assumir, lamentando muito não poder, de fato, bancar 

publicamente seu casamento com Ísis. Disse que se sentia por vezes muito dividida, já que 

vivia uma mentira na esfera institucional. Portanto, Raquel trouxe a falta de escolha com 

relação à visibilidade, não era possível isso acontecer em sua área profissional. Somamos a 

este fato a colocação feita por Segal e Novak (2008) com relação à legalização do 

casamento homossexual em Massachusetts, Estados Unidos: ambos esclareceram que, 

mesmo quando o casal opta pela legitimação, por vezes, vem a sentir como se estivesse 

participando de uma festa para o qual não havia sido convidado. 

 Existia em ambas um alto nível de repressão, expressado pelo teste, com 

valorização do trabalho, do cuidado e do apoio, e menção a uma vida sexual intensa durante 

boa parte do relacionamento -  Ísis ressaltou que elas, depois de tanta espera, quando se 

encontraram de fato, foram para um motel e, no seu dizer, “quebraram tudo!”. Raquel se 

reportou ao passado e a sua descoberta da homossexualidade, revelando grande 

contentamento. 

 Ísis e Raquel apresentaram, a nosso ver, certa limitação na utilização da 

linguagem como possibilidade de entendimento integral, conforme preconizado pela 

terceiridade ampla, fazendo uso de uma dinâmica complementar que, aparentemente, 

estabelecia os papeis de Ísis como a controladora e os de Raquel como a controlada. Porém, 

destacamos os pontos de saúde no casal, pois, quando a crise sobreveio, elas foram em 

busca de soluções, em um movimento que visava a união, não a separação, daí terem 

optado por tratamento psicoterápico para o grupo, Ísis, Raquel, filho e sobrinha. 



206 
 

7.3 Casal 4 – Nestor e Otávio 

 

7.4.1  Dados da entrevista 

 

7.4.1.1      Caracterização dos sujeitos 

 

Nestor 

 

Nestor, 64 anos, não muito alto, face simpática e sorriso acolhedor, é um 

homem aparentemente tímido; fala pouco, a princípio, e com tom baixo. 

Nestor entrou para faculdade pública e se formou em Educação Física, 

mas desde universitário já era o treinador do clube da cidade. Aos 23 anos, casou-

se, tendo dois filhos homens e uma filha adotiva, os três atualmente na faixa dos 30 

aos 40 anos. Como havia começado a trabalhar muito jovem, aposentou-se cedo, 

dedicando-se, desde então, a cuidar da vida do casal, pois Otávio ainda trabalha em 

expediente integral, estando prestes a se aposentar também. Uma vez por semana, 

há alguns anos, ele presta serviços comunitários em um hospital - e, na festa de 

Natal, fantasia-se de Papai Noel. Pontua que esta é, hoje, a única atividade que 

realiza sem a participação de Otávio, algo que faz porque gosta de se sentir útil. 

Ele teve doze irmãos, mas uma de suas irmãs morreu quando estava com 

14 anos, ele era um bebê de onze meses; atualmente, seu irmão mais velho está 

com mais de 80 anos. 

 

Otávio 

 

Inquérito: “Então vamos começar com a nossa entrevista com o Nestor e o 
Otávio. Quem quer começar?” 
Otávio: “Tanto faz.” 

 

Na verdade, esse início de conversa revelou que talvez não existisse 

realmente esse tanto faz por parte de Otávio – isso porque ele é um homem que 

gosta de falar e o faz de forma pausada, com voz grave, pronunciando bem as 

palavras e sem economia de tempo. Foi a única entrevista em que, depois de já 

finalizada, a pesquisadora novamente acionou o gravador duas vezes, porque 
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Otávio ainda tinha coisas a serem ditas. Pareceu-nos que ele se havia preparado 

para a entrevista, pensado no que gostaria de falar, como se tivesse uma meta. 

Otávio, 60 anos, é alto, magro, grisalho; usa um brinco pequeno como 

adorno em uma das orelhas. 

Não achamos interessante alterar sua profissão, porque, simbolicamente, 

ela é muito representativa, já que ele é médico obstetra, tendo se dedicado à 

ginecologia por ter-lhe aparecido como o caminho oferecido para a cirurgia, uma 

vocação. Durante a Residência Médica, ao poder operar do jeito que queria, foi-lhe 

dado acesso às parturientes, e ele gostou muito de fazer isso, continuando a fazê-lo 

por muitos anos. “Por que eu queria fazer alguma coisa cirúrgica, eu queria abrir 

uma barriga, eu queria resolver uma situação cirurgicamente.” Hoje, a ponto de se 

aposentar, ele não mantém consultório nem tem atividade clínica; há alguns anos, 

optou por trabalhar em uma linha investigativa no serviço público, porque queria se 

dedicar ao que chamou de matrimônio, o que, por vezes, era dificultado pela 

premência dos partos e pelas longas horas de atendimento às parturientes. Além 

disso, seu sonho, agora, era outro: morar com Nestor em um vilarejo europeu. 

 

O casal 

 

Nestor e Otávio estão casados legalmente, ostentam suas grossas 

alianças com muita alegria, ao todo somando 33 anos de relação amorosa. Vivem 

em uma casa bem interessante: por fora existem dois portões fechados, com uma 

pequena porta lateral. Somente ao entrar é que se vê que existe uma grande 

garagem com dois carros na frente e, após alguns degraus, entra-se em um sobrado 

amplo e com um pé direito alto. 

A fala de Otávio é indicativa do quanto o sonho dos dois é ficar juntos 

pelo tempo que lhes for possível: 

 

Otávio: “Eu sofro, eu sofro porque eu quero ficar em casa...” 
Pesquisadora: “Ficar em casa?” 
Otávio: “Eu quero ir no banco com ele, eu quero... Agora nós estamos um 
pouco mais cuidando da saúde, eu estou começando a andar de bicicleta em 
competições, eu quero que ele vá junto comigo, ele vai... Quando eu vou 
competir na rua, ele vai, ele fica lá, quando eu chego eu quero ver ele, me faz 
um bem danado, entendeu? O nosso ladinho especial é esse, que eu quero 
falar pra você. A gente se basta, junto. ‘Ah, mas você já viram tais filmes, já 
foram em tais lugares?’ ‘Não, se a gente decidir ficar junto em casa, aqui, a 
gente tá feliz’.” 
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7.4.1.2      Descoberta da homossexualidade: revelação e vivência 

 

Nestor 
 
 

 Nestor se referiu a brincadeiras sexualizadas entre meninos, mas como 

algo corriqueiro e comum à idade e ao gênero; considerava ter comportamento de 

acordo com todos, ia aos bailinhos, namorava normal.  Mas, antes do casamento, 

não tivera relações sexuais. 

 

Nestor: “Sem ter uma atividade sexual ativa, mesmo, com uma mulher, não. 
Tinha meus agarramentos com as meninas.” 
Pesquisadora: “Mas você gostava? Você se excitava?” 
Nestor: “É, eu acho que era o jeito que todo mundo... A gurizada levava a 
isso.” 

 

Nestor disse que se apaixonou pela que viria a ser sua esposa, ele a 

havia conhecido quando tinha 20 anos, namoraram, depois se separaram, para, 

depois de um tempo, reatar. A partir daí, ele ficava retido no clube, em outra cidade, 

só voltando no final de semana, ela o esperando. Ele revelou que tinha muita 

expectativa para que chegasse sexta-feira, era bom encontrá-la. Mas, durante a 

semana, nos banhos coletivos dos alojamentos, ele lembrou que ficava sempre de 

olho nos rapazes, disfarçadamente. Mas não passava disso. 

Um dia, viajando para outro estado a trabalho, um rapaz sentou-se ao seu 

lado no ônibus e começou a provocá-lo – e ele gostou. “Eu fiquei contido, mas o 

cara se encostava, fazia presença, foi o tempo todo da viagem assim”. Nestor, 

aparentemente, tem mais timidez para falar de um momento sexual; Otávio, na brecha 

da respiração, disse: “É, ele ficou excitado”, mostrando que, para ele, esse assunto não 

constituía uma dificuldade. Voltando a sua fala, na hora em que foi se levantar, o rapaz 

percebeu sua alteração e o fez se sentar novamente e lhe dar seu telefone. 

Nesse momento da entrevista Nestor faz uma digressão para esclarecer 

que, por ter sido técnico esportivo e coisa e tal, nunca se sentiu viado, sempre foi o 

comedor, o que tinha papel ativo na relação sexual. Menos com Otávio, conforme 

pontuou: “Desde o início, desde que a gente começou a se relacionar, eu falava pra 

ele que eu, que eu achava que, já que a gente se gostava tanto, que a gente tinha 

que ser assim. Até o dia que ele quis. E a partir desse dia, nós dividimos o queijo.” 
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Voltando à sua narrativa, Nestor diz que o rapaz do ônibus lhe telefonou, 

e eles mantiveram um caso durante alguns meses, quando estava viajando a 

trabalho, até cruzar com Otávio: “Aí minha vida mudou completamente. Aí eu entrei 

em parafuso.” 

 

Pesquisadora: “Por que, sentiu uma coisa que não tinha sentido 
anteriormente?” 
Nestor: “Eu emagreci...! De cheinho eu passei a magro! Eu não conseguia... 
Eu chorava muito, entrava no quarto dos meus filhos e chorava, chorava, foi 
impossível. Não sabia o que fazer. O meu relacionamento com ela ficou 
péssimo, daí não tinha mais jeito. Ela desconfiou, procurou o Otávio, falou 
para ele que achava que eu era “gilete”

7
. Disse assim: ‘Você, como médico, 

você acha que meu marido é gilete?’.” 

 

Nestor confessou que, no início, a vivência dupla o deixava muito 

confuso, que não era algo fácil com que lidar, principalmente por se sentir tão 

apaixonado por Otávio, mas também muito ligado aos filhos.  

 
Otávio 
 

 

Otávio contou uma história com muita graça, sobre como conseguiu se 

ver livre do destino de casamento por, justamente, estar com uma moça recatada, 

que se resguardava. Tudo começou quando lhes apresentaram uma garota de 

família e eles começaram, de fato, a namorar, o que fizeram por quase três anos, 

durante o período de sua graduação. Mas ela o desagradava, porque era muito 

submissa, todas as decisões partiam dele, ela somente aquiescia. Só quanto ao 

sexo ela terminantemente resistia aos seus tímidos avanços – “Por um lado, eu dou 

risada, falando, a minha sorte foi essa, né? Porque eu tentava me aproximar dela, e 

ela, várias vezes, ela falou, ‘Não, não, você não vai ultrapassar os limites, porque eu 

quero casar virgem’. Eu, no meu subconsciente, falei, ‘Que sorte!’.” 

A pressão para que namorasse uma mulher e com ela se casasse para 

gerar filhos era tremenda, o pai reiteradamente o inquiria sobre isso; quando ele 

rompeu o namoro, sua reação foi bem hostil, querendo a todo custo que ele 

reatasse. A força da heterossexualidade obrigatória, em cidades pequenas, torna-se 

opressora, pois não há alternativas para a vida familiar (ERIBON, 2008). As pessoas 

veem-se enredadas em uma progressão de acontecimentos aos os quais se torna 

difícil resistir, principalmente nesta geração - Otávio nasceu em 1956, ou seja, sua 

                                                             
7
 Termo usado na época para definir o bissexual, que tem lâminas em suas duas faces. 
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adolescência interiorana foi marcada pelos valores rígidos da época. Se avaliarmos 

que o início do movimento homossexual, no Brasil, se deu nas capitais, São Paulo e 

Rio de Janeiro, no final dos anos 1970, pode-se imaginar o quanto de proibição 

havia em torno deste tema (FACCHINI, 2009). 

Otávio tentava levar a situação como podia e, como tivesse uma amiga 

que, por sua vez, tinha um amante que era casado, estando sempre só, ambos se 

arvoraram em par para dança nos bailes com orquestra do clube da cidade: “Eu virei 

o par dela. E com isso foi levando essa parte. ‘Que será que eu sei que é isso? Ou 

será que eu quero casar? Que eu quero ter uma família com uma mulher?’, e sem 

forçar nenhuma situação.” 

Depois de formado, quando saía e se encontrava com um homem, ante a 

pergunta paterna, alterava o pronome: ao invés de o, dizia que era a. Mas a pressão 

que o pai fazia lhe era difícil, muitas vezes o ofendendo e o desqualificando. 

 
Otávio: “Foi quando eu me formei, e eu tinha aquela coisa, né? Meu pai, 
‘Você saiu? Você estava namorando?’. ‘Ah, estou, pai, eu conheci’, mas eu 
estava respondendo o o pelo a, né? E isso me chateava muito. No dia da 
minha formatura, nós chegamos à noite do baile, ele já veio brigando comigo. 
‘Por quê? Por que você não ficou noivo?’. ‘Porque eu nunca quis nada com 
ela, e ela sabe disso’. ‘Não, mas ela me disse que vocês reatariam essa 
noite’. Eu falei, ‘Isso é um devaneio da parte dela’. E foi assim, isso; no mês 
seguinte era o meu aniversário. Eu ia ao clube jogar tênis, e voltei do clube no 
dia do meu aniversário, ele falou, ‘Ah, quatro pessoas ligaram para você 
procurando pelo aniversário’. ‘Ah, é? Que bom, pai. Vamos almoçar?’. Ele 
falou, ‘Só que são quatro homens, e um deles ligou da Itália. Você não acha 
que isso é muito evidente, que isso é uma coisa de viado?’. E o meu pai é um 
pouco, eu sou um pouco parecido com ele, eu tenho um problema, eu gosto 
de resolver, eu prefiro que a gente discuta cinco minutos, mas que no sexto a 
gente já esteja bem. Eu não sei guardar aquilo. E eu sabia que ele ia falar 
daqui a quinze minutos de novo sobre o assunto. E ele voltou sobre o tema, e 
eu não falei nada. Mas eu nesse momento eu falei, se ele falar a terceira, que 
eu sabia que ele ia falar, eu vou falar pra ele, eu vou contar pra ele que esse 
termo que ele usou, até hoje eu não aceito. Até a palavra gay é um pouco 
pesada pra mim.” 
Pesquisadora: “O que você prefere usar?” 
Otávio: “Eu gosto, são pessoas que têm a mesma afinidade, do mesmo sexo. 
Por que a sociedade é treinada para fazer um prejuízo, né? Eles já falam com 
uma retenção de maldade, né? Hoje se fala tanto em não se fazer 
preconceito a nada, mas só na maneira que eles falam do homossexual, do 
viado, do bichinha, e de não sei o quê, então... O meu pai naquela época 
tinha a ideia de que isso era aquele moço que obrigatoriamente tinha que se 
vestir como mulher, pintar o rosto, andar de bolsinha... Ele falava assim, 
‘Você vai jogar o seu diploma de médico no lixo! Quem é que quer um médico 
viado? Quem é que vai procurar você? Quem você acha que você vai ser, 
sendo assim?’ A coisa foi evoluindo, ‘Ah, eu vou te levar para a ajuda de um 
psicólogo, você está doente’. ‘Pai, não tenho doença nenhuma. Eu acho até 
uma virtude, porque eu, eu já sei que é isso que eu quero. Eu poderia ter 
abusado, feito o que eu quisesse com ela, com uma outra moça, para ver se 
eu testo o meu desejo pra ver se eu consigo colocar uma pá de cal nessa 
história, pra mostrar para pessoas que eu não sou o que eu sou? E eu nunca 
tive esse interesse.” 
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Otávio contou duas histórias tristes que viveu por ser gay, a primeira 

delas, o rompimento que teve com um amigo de infância, aquele de todas as horas, 

com quem passava os finais de semana desde os tempos da escola, médico como 

ele. Tinham muita intimidade física, mas não de caráter sexual, somente afetivo. 

“Você sabe o que estão falando aqui no trabalho?”, o amigo lhe perguntou. Otávio 

respondeu negativamente. “Que você está saindo daqui porque vai morar com um 

homem, e você sabe, né, Otávio? Eu odeio viado!”. Nunca mais se falaram. Otávio 

avaliou: “Eu conversei com uma pessoa não faz muito tempo que sabe dessa 

história, que falou que essa forma dele, eu acho, ele se arrependeu, porque ele 

poderia até ter tido a vontade de estar na minha posição. A pessoa falou, ‘Ele é 

quem era apaixonado por você’.” Embora essa justificativa possa lhe parecer 

confortável, pois desloca um possível ressentimento para um entendimento da 

dificuldade do outro em lidar com sua própria homossexualidade - daí sua homofobia 

-, o certo é que Otávio passou por um julgamento severo do amigo.  Por ter trazido 

essa lembrança depois de tantos anos, podemos deduzir que a situação gerou 

mágoa e perda para ele. 

O segundo fato ocorreu quando foi convidado para ser padrinho do filho 

de outro amigo também muito íntimo; ele recusou, porque viu que não conseguiria, 

com tanta proximidade, esconder a relação que tinha, e achou que, se os pais da 

criança soubessem, não iriam querê-lo para esse papel; não quis correr o risco. 

Otávio contou, emocionado, que uma semana atrás, este nenê, agora um homem de 

mais de 30 anos, veio procurá-lo, dizendo-lhe: “Eu queria muito conhecer o senhor, 

porque os meus pais adoram o senhor, e eu cresci ouvindo eles só falando bem do 

senhor.” Neste momento da entrevista, Otávio ficou com os olhos marejados; Nestor, 

também. Disse num fio de voz: “E eu, e eu queria falar para ele, ‘Eu sempre quis ser 

o seu padrinho’, né?’ E eu fiquei muito emocionado, porque eu queria mais do que 

um abraço, eu queria contar pra ele o porquê. Eu falei pra ele: ‘Um dia eu vou contar 

pra você o porquê dessa história’. 

 
Mas a vida dos gays não é inteiramente definida por um “assédio moral” 
permanente, direto ou indireto, um assédio presente em todas as situações 
da existência, um assédio social? E a personalidade que eles constroem, a 
identidade que moldam, não são elas determinadas pelas consequências 
psicológicas dessa posição social de “assediados” na vida cotidiana (pela 
injúria, a gozação, a agressão, a hostilidade ambiente)? Entendemos que um 
dos princípios estruturantes das subjetividades gays e lésbicas consiste em 
procurar os meios de fugir da injúria e da violência, que isso costuma passar 
pela dissimulação de si mesmo ou pela emigração para lugares mais 
clementes (ERIBON, 2008, p. 31). 
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Otávio também citou as incontáveis vezes em que tiveram que suportar 

as piadinhas infames de um primo seu do ramo materno, filho de um tio querido e de 

uma tia que lhes foi de grande auxílio, que adorava provocá-los.  

Sua fala remete à habilidade que um homossexual de sua geração, 

vivendo em uma cidade do interior, necessitava adquirir, em termos de disfarce e de 

resistência à ofensa, ainda mais ele tendo uma profissão de destaque social, o que 

talvez o pudesse configurar como bom partido. 

As palavras de Otávio, ante o assédio sofrido por ser gay: 

 

Otávio: “Porque você há de convir que são duas coisas muito diferentes, né? 
(homens e mulheres). Eu tive que responder essa questão muitas vezes, né? 
‘Por que que você...?’ ‘Você nunca sentiu nada por uma mulher?’ ‘Você vê 
tanta mulher nua, você não sente nada?’. Então eu falo assim, ‘Eu gosto de 
pelo, a mulher não tem! Eu acho os peitos, eu acho lindo, a anatomia, ver...’ 
Nestor o corta, suavemente, mostrando seu lado sarcástico: “Para examinar.” 
Otávio: “Ótimo. ‘Mas o que que eu faço com as duas, eu assopro, eu chupo, 
eu mordo...?’ Eu brinco dessa maneira só pra criar uma distinção que eu não 
sei dizer, eu sou diferente nesse ponto. Eu nunca quis ter... A única vez que 
eu tentei pôr a mão naquela namorada, nossa, ela quase me matou! Então, 
eu não quero mais. Entendeu?” (Fala isso com muita graça e de forma 
efeminada, provocando risadas nos três). 
Nestor: “Eu não tinha essa dificuldade em casa de ter relação, eu não tinha, 
eu cumpria o meu papel, acho que eu fazia direitinho, eu não sei... Não sei se 
ela me enganava ou não...” 
Pesquisadora: “Ou se era bom pra ela, por exemplo?” 
Nestor: “Mas eu fazia, sempre fiz.” 

 

7.4.1.3      Legado geracional  

 

Nestor 

 

O pai de Nestor era muito humilde, trabalhava na área rural, e suas irmãs, 

por serem as mais velhas, ajudavam na lide, até que um período de chuvas 

ocasionou perda total da plantação, e eles tiveram que rumar para a cidade; Nestor 

tinha 6 anos de idade. A família se desenvolveu, muitos de seus irmãos foram trabalhar 

em fábricas, o pai virou comerciante, foi uma mudança próspera para todos. 

Ele disse que sua família sempre foi muito unida – Otávio esclareceu de 

forma crítica: “A amostra foi quando ele se separou. Quando tem um problema numa 

família, você pode passar lá na frente, parece que vai ter uma revolução, sabe? 

Todo mundo quer palpitar, todo mundo quer falar”. 
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Mas Nestor não teve lembranças sobre as pessoas que antecederam 

seus pais, ou mesmo de seus tios - mencionou o nome de alguns, mas disse que a 

maioria havia morrido cedo.  

Contou também que o pai o abraçou uma única vez em sua vida, quando 

o viu com o uniforme de treinador, um mês antes de falecer. Morreu aos 65 anos. 

 

Nestor: “São muitos irmãos. Então é isso que eu falo, é... Nessa convivência 
toda, antiga, a gente nunca teve um carinho, assim, tinha vergonha de dar um 
beijo pro pai. Sempre dava bênção de beijar a mão: ‘Bênção, mãe, pra 
dormir’, ‘bênção, pai, pra dormir’.” 

 

Podemos entender que seus pais, por serem de origem humilde e 

simples, com muitos filhos para prover, deviam ter vidas com muitas dificuldades. A 

família se estruturou a partir da sobrevivência e das relações que os filhos foram 

estabelecendo, constituindo outros núcleos familiares sob a tradição 

heteronormativa. Embora Nestor tenha ressaltado que os irmãos eram muito unidos, 

não se refere ao apoio de nenhum deles quando de sua decisão de se separar; ao 

contrário, exerceram pressão e fizeram questionamentos sobre sua escolha. 

Foi Otávio quem ressaltou que havia uma de suas irmãs que sempre havia 

agido de forma diferente, justamente a caçula, a qual havia se predisposto a cuidar da 

mãe deles, e lembrou como essa atitude lhe era inesquecível. Sem nenhum 

reconhecimento, somente colhendo hostilidade, essa memória chega a emocioná-lo. 

 

Otávio: “Eu quero contar uma coisa que é, foi a coisa mais linda que ela falou 
pra mim. Porque, é, enquanto todo mundo, muita gente jogava pedras, falava 
muito mal da gente, a irmã dele e o marido, nunca falaram nada, ao 
contrário.” 
Nestor: “São os mais próximos”  
Otávio: “E um dia eu estava sozinho com ela e ele, aí ela virou e falou assim 
pra mim, ‘Otávio, mas ele está tão bonito! E isso eu tenho que te agradecer, 
porque ele está assim por sua causa’. Isso me bastou.” 
 

Otávio  

 

Otávio foi filho único, tendo perdido a mãe quando tinha 11 anos de idade, 

devido ao que ele hoje considera como tendo sido erro médico. Ela sofria de 

insuficiência renal, foi se submeter a um exame e, não se sabe bem por que, teve 

que ser internada, recebeu transfusão de sangue e, pelo que ele julga, houve 



214 
 

incompatibilidade, e ela veio a falecer doze horas depois. Em suas palavras, “foi 

muito complicado”. 

Na verdade, sua história, antes mesmo da perda precoce, já era 

diferentemente singular, visto que seus pais haviam desenvolvido tuberculose, 

doença que, naquela época, necessitava de afastamento do convívio social. Dessa 

maneira, ambos se conheceram e vieram a se apaixonar quando internados no que 

era então chamado de sanatório. Ou seja, eles se encontraram quando confinados, 

tiveram como similitude a doença, tanto que suas diferenças socioculturais eram 

acentuadas. Otávio narrou o quanto sofreram perseguições, a mãe teve que ser 

retirada da escola, sentiram-se presos nos hospitais. 

Os avós maternos e paternos de Otávio morreram cedo, quando ele 

estava por volta dos 6 a 7 anos de idade, ele não soube dizer o motivo, só que seu 

pai fora criado por um irmão, vinte anos mais velho, e sua mãe, por sua vez, por 

uma irmã, 25 anos mais velha. Assim, quando ambos se curaram, mas com 

sequelas e tendo ainda que ingerir medicação – ela com 26 anos, ele próximo disso 

–, ela foi acolhida pela irmã, e ele, com a ajuda de uma pequena herança, foi 

construir uma casa para que pudessem se casar, próximo dos seus familiares, 

exigência dela para o enlace acontecer. 

A fala de Otávio nos traz um casamento pacífico, mas desnivelado pela 

desigualdade de origens: seu avô materno era fazendeiro de café, pertencendo à 

população abastada interiorana, daí a educação esmerada que sua mãe recebera, 

sabendo tocar piano, falar francês e pintar quadros. No entanto, a fortuna dele se 

esvaiu no jogo e eles mudaram para a cidade de São Paulo. Já seu avô paterno era 

um lavrador sem estudo, que saiu da roça para tentar a vida na cidade; assim, seu 

pai chegou à vida adulta sem ter sequer aprendido a ler, algo que lhe proveu a 

namorada durante o período hospitalar. 

A irmã que cuidou de sua mãe, tia Naná, foi descrita como um doce de 

coco, mesma expressão com que ele, ao longo da entrevista, irá qualificar o pai. 

Esta tia foi capaz de, quando a família perdeu tudo, ir para a máquina de costura 

para sustentar os irmãos mais novos, ponto enaltecido por Otávio. 

Tia Naná foi presença constante em sua vida – quando ainda em 

companhia de sua mãe, todos os fins de semana ela os visitava, orientando na 

alimentação, ajudando-os financeiramente, algo que não era muito bem visto por 

seu pai, que se sentia diminuído por não ter tais habilidades para mostrar. Quando 
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sua mãe faleceu, a tia Naná se disponibilizou para cuidar deles, mesmo já com seus 

70 anos, mas o pai não o permitiu, dado que sentia como se ela quisesse substituir a 

irmã. Nos meses seguintes ao sepultamento, tia Naná foi mantida afastada, e seu 

pai quis aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo, embora não soubesse cuidar de 

uma casa, nem sequer fritar um ovo, e nem tivera como se preparar, pois a esposa 

falecera inesperadamente, em poucas horas. 

Seu pai era um faz-tudo e ambicionava a carreira de arquitetura ou 

engenharia para o filho, para que pudessem vir a trabalhar juntos – contudo, Otávio 

preferiu a medicina, disse que desde pequeno tinha dificuldades com a área de 

exatas e facilidade com a de biológicas, logo, a escolha foi natural. Pensamos que 

possa ter nascido nele a vontade de ser cirurgião para, justamente, em suas 

próprias palavras, poder resolver uma situação, algo que não ocorreu com sua mãe, 

morta sem causa específica, o que ele atribui a erro médico. 

A lembrança materna que trouxe, e que foi elaborada com a memória de 

familiares, é que ela era uma agregadora, fazia bolos para os aniversários familiares, 

era quem costurava os vestidos das meninas mais jovens, era cuidadora dos que 

estavam doentes, era quem dava as injeções. Devido a sua ausência, a pouca 

ligação com a rede familiar que tinham adelgaçou-se: pai e filho passaram sozinhos 

o primeiro Natal após a morte dela. É uma mãe idealizada, vista pelos olhos de um 

menino que reteve dela o que lhe foi possível – as coisas que despertavam seu 

interesse e afeto. 

Talvez possamos dizer que este pai, com a morte da esposa, pôde, enfim, 

ocupar um espaço, mostrar-se e ser valorizado, pois até então sua presença, 

aparentemente, não era notada pelo forte vínculo que Otávio tinha com sua mãe, por 

ele ressaltada como quase perfeita. Daí o pai não querer ajuda de ninguém. Otávio 

também não se refere a nenhum outro envolvimento afetivo paterno, permaneceu 

viúvo a se dedicar integralmente ao filho. 

  

Otávio: “E engraçado que, eu falo que eu sou sempre muito mimado. Ela me 
mimava (a mãe), outras pessoas me mimavam, ele me mimou muito (o pai) e, 
consequentemente, sem pedir nada, ele me mima muito, sabe? (Refere-se a 
Nestor). É, quando a gente acorda, às vezes ele levanta da cama primeiro 
que eu, sem precisar, porque está aposentado. E às vezes passamos épocas 
meio complicadas por outras situações, eu falando, ‘Meu Deus, eu tenho que 
levantar da cama, acho que até por vergonha dele, porque ele já está lá 
embaixo, já está fazendo o café, eu tenho que sair da cama, ir pro banheiro, 
fazer a barba, me cuidar e descer, porque o dia começou, né?’. Igualzinho 
quando meu pai fazia. Ele me chamava...” 
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 Otávio veio a se queixar de que não tinha a sensação de família, pois 

eles viviam mais isolados depois da morte da mãe; os parentes não se 

aproximavam, nem eles faziam esse movimento. Seu pai tinha tido quatro irmãos, o 

mais próximo deles veio a falecer cedo também; embora tivesse deixado um filho, 

este morreu na juventude, motivado por um aneurisma cerebral, ou seja, é como se 

a sua família fosse marcada pela doença e, nessa condição, pouco acolhedora. Daí, 

possivelmente, Otávio estranhar a ingerência da família de Nestor na vida privada 

dele, refletindo o fato de ser filho único e viver em uma trindade que permanecia 

relativamente distante do contexto. 

  Otávio disse que trouxera para o seu casamento o saber viver com o 

pouco que se tem; o aprender a zelar pelas coisas.  

 

Otávio: “Valorizar o sentimento de estar juntos, né? Eu me lembro, muito vivo 
na minha cabeça, minha mãe gostava muito de ir ao cinema, meu pai não ia 
porque ele não conseguia ler as legendas. Minha mãe estudou, meu pai, não, 
lia jornal porque ela ensinou ele a ler, ele mal conseguia grafar a assinatura 
dele. Então eu sabia por que que ele não ia no cinema.”  
Pesquisadora: “A dificuldade que ele tinha.” 
Otávio: “Né? Mas ela não ia no cinema, ela ficava em casa com ele. Porque, 
é, não era como nós somos, eu sou honesto em falar, eu acho que a gente se 
dá, nós nunca brigamos, nós só brigamos, em 33 anos, por causa dos 
outros.” 
Pesquisadora: “Hum, hum.” 
Otávio: “Por causa do filho, por causa da filha, por causa de uma outra 
coisa...” 
Pesquisadora: “Situação de terceiros.” 
Nestor: “De terceiros.” 
Otávio: “De terceiros. Nós nunca brigamos. A gente, às vezes, não consegue 
é, ter um lema que um dia nos foi ensinado, você nunca vá pro santo 
quadrado materno, de bico com o seu consorte.” 
Nestor: “Companheiro.” 
Otávio: “A gente muitas vezes não consegue. Nós deitamos, aí um vira pro 
outro lado e... Porque 99% a gente ainda dorme abraçado até hoje.” 

 

O legado de Otávio, dessa forma, ofertou a ele a herança de relações 

monogâmicas vividas em seus casulos, sem muitas interações com as pessoas de 

fora dela, bastando-se a si mesmas, por meio da afetividade permutada entre os 

integrantes da díade, vivenciadas em um clima de harmonia e cuidados mútuos. 

  

7.4.1.4      Escolha do par e início da relação amorosa 

 

Eles reputaram ao destino o encontro dos dois na antiga rodoviária - 

Nestor estava retornando de um treino em outra cidade, preparando-se para 
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embarcar no ônibus, e Otávio havia estado a trabalho em São Paulo, ambos já 

haviam comprado suas passagens. Mas esse lugar também era um ponto de 

encontro para homens que gostavam de homens8. 

 

Otávio: “Nós nos cruzamos, e o olhar foi muito forte. Aí quando eu vi, ele já 
estava atrás de mim. Dai, ‘Oi, tudo bem?’, ‘Meu nome é esse’. Ele falou, ‘O 
que você está fazendo aqui?’, ‘Vou pegar o ônibus, vou viajar. E você?’, ‘Ah, 
eu também, mas daqui a um tempo. Você não quer ir para um hotel?’, e eu 
falei, ‘Não’.” 

   Nestor: “Eu estava de aliança na mão.” 
Otávio: “Aliança! O dobro dessa que a gente tem hoje. Eu já olhei na mão 
dele e pensei, ‘Não vou entrar nessa’.” 
 
 

Só que os dois iam para o mesmo destino, pois moravam na mesma 

cidade; embora ela fosse pequena, nunca haviam se encontrado. Um irmão de 

Nestor havia sido colega de ginásio de Otávio, informação usada posteriormente 

para aproximar Otávio do núcleo familiar de Nestor. Trocaram os bilhetes para um 

mesmo horário, já que o ponto final era o mesmo, e passaram toda a viagem a 

conversar sobre suas vidas. 

Otávio: “Viemos juntos, conversando. Quando nós chegamos, descemos 

do ônibus, né? Eu falei, ‘Que pena, né? Você não tem um telefone pra me dar?’. Ele 

falou, ‘Não’. (Nestor começa a rir). Foi o segundo balde de gelo, o primeiro, a 

aliança.” 

Eles não lembraram se foi naquele mesmo dia ou no próximo, pois Otávio 

havia lhe contado onde estaria de plantão, que Nestor foi procurá-lo. Otávio pensou 

que fosse um paciente. Quando abriu a porta, deu de cara com Nestor – o beijo foi 

incontinenti e nunca mais se separaram, embora os muitos percalços, por um deles 

ser casado e ter filhos e outro ser filho único de um pai conservador e doente. 

Os dois se apaixonaram perdidamente – foram muitas as conversas pelo 

telefone, os bilhetes, as cartas, os encontros...  Otávio chegou a contratar um 

pichador para, em uma grande parede próxima a uma estrada, ver escrito o apelido 

íntimo que ele havia dado a Nestor, com a frase “Eu te amo”. Avisou-o: “Presta 

atenção quando chegar em tal quilômetro”. Nestor não conseguia acreditar no que via. 

 

                                                             
8
 Homens que gostam de homens (HSH) e Mulheres que gostam de mulheres (MSM) são termos 

associados às pessoas que, embora tenham relações homossexuais, não se identificam com a 
identidade gay, aqui utilizado por Nestor ter vida marital heterossexual, reservando sua 
homossexualidade a encontros esporádicos e sem compromisso. 
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O amor necessita que o objeto mítico seja encarnado em uma pessoa e 
provoque a ilusão de seu reencontro; portanto, toda escolha amorosa implica 
uma tentativa de encontrar a completude e suturar a falta por meio do 
semelhante (LEVY; GOMES, 2010, p. 26). 

 

Acontece que, da parte de Otávio, ele começou a ter um complicador por 

sempre estar fora de casa. Como seus encontros eram sempre furtivos – ele pegava 

o carro e saía, enquanto Nestor inventava cursos e treinamentos, e se encontravam 

em um hotel nos arredores da cidade –, o pai de Otávio começou a aborrecê-lo 

muito com cobranças e, de tanto se queixar para Nestor, um dia chegou do trabalho 

e o encontrou na sala de sua casa, com uniforme de treinador, conversando com 

seu pai. Havia se apresentado como um grande amigo que, ao saber dos atritos 

entre pai e filho, decidira ajudar no que podia. 

Mas essa armação durou pouco e, quando o pai descobriu, viu que 

aquele que havia ido lhe propor ajuda era, na verdade, o causador de todos os 

problemas do filho. “Porque ele não tem caráter, eu falo pra você que esse tipo de 

gente é destrutiva, é mentirosa, vai levar você pro fundo do baú.” E Otávio lhe 

respondia: “É, pai, mas eu gosto dele, não tem nada disso que o senhor fala”. “Ah, 

isso é tudo mentira, isso é coisa de doença!” – os embates eram constantes.  

  Porém, para Otávio, o sentimento que havia sido despertado por Nestor 

vinha ao encontro de sua própria busca afetiva, queria para si um parceiro que lhe 

propiciasse ter uma relação de companheirismo como a vivenciada por seus pais. 

 

Otávio: “Eu queria me casar, eu queria constituir família, no fundo eu queria 
ter um pouco do que meu pai e minha mãe tiveram em casa, esse 
companheirismo.’ 
Pesquisadora: “Como eles se davam?” 
Otávio: “Se davam bem. Não saíam separadamente, nós tínhamos uma vida 
com alguma dificuldade financeira, mas sempre muito bem, é, contornada. 
Minha mãe falava que, isso eu ouço sempre, que ‘pra sempre ser feliz não 
precisa de uma carteira cheia de dinheiro’, né? ‘Precisa estar feliz com quem 
você vive’.” 
Otávio: “Aí eu tinha na cabeça assim, eu quero encontrar alguém pra mim. Eu 
não quero estar na vida, e acordar no outro dia e saber que eu estou sozinho. 
Então eu passei a ser seletivo.” 
 
 

Talvez dessa busca possa ter vindo a negativa ante a proposta de Nestor 

para que ele se casasse com a antiga namorada e, ambos com suas esposas, 

pudessem continuar a ser amantes sem despertar suspeitas.  Não, Otávio queria ter 

Nestor para constituir uma vida ao seu lado. 



219 
 

Neste momento inicial da relação, ainda sob o signo do apaixonamento, 

podemos considerar que possa ter havido dificuldades para o estabelecimento da 

bidirecionalidade vincular. Nela, os componentes do par tanto são fonte de desejo do 

outro quanto o objeto desejado. Porém, conflitos podem fazer com que aconteça a 

predominância do tipo de relacionamento sob o Um, em que a vontade de um se 

sobrepõe à do outro, reduzindo-o somente a objeto de sua satisfação (PUGET; 

BERENSTEIN, 1993). 

Com tantas necessidade de disfarces, a relação dos dois sempre estava 

sob tensão. E Otávio, por sua vez, conseguiu fechar o cerco ao alugar uma casinha 

a uma quadra de distância da de Nestor com a esposa e filhos, propiciando que o 

tempo todo eles se vissem. Nestor tentou mostrar à pesquisadora como eram  

próximas as duas residências, como Otávio havia sido ousado: “Minha casa da 

família aqui, e ele alugou aqui!”. Otávio deixava claro o desejo de ter Nestor por 

inteiro, não pela metade. 

 
Nestor: “De que forma eu coloquei o Otávio na família, foi no aniversário, na 
missa da minha mãe. Onde eu tinha conhecido o Otávio? Como que eu vou 
contar? Não tinha, ele nunca contou isso para ninguém, de que forma que a 
gente se conheceu, aí foi que descobriu que ele estudou com meu irmão. Daí 
ele foi chegando, chegando, e foi dessa maneira que você entrou na família, 
mesmo, né? Mas aí quando chegou... A data eu lembro, eu saí de casa. 
Mas...” 
 
 

O encontro dos dois foi, aparentemente, narcísico, intenso, definitivo, 

provocou um antes e um depois. Não houve barreiras que os impedissem de estar 

juntos, mentiras, disfarces, até mesmo certa malícia, dado que viviam já uma grande 

paixão sem que ninguém notasse, fortalecendo a cumplicidade entre ambos. 

Interessante foi observar que, nesta fase de enamoramento, em que a 

idealização é constitutiva e necessária para que o par venha a se consolidar no 

enfrentamento à desilusão que a realidade se encarregará de fornecer, os dois se 

conheceram sem reservas (NICOLÒ, 1993). Otávio chegou perto dos filhos de 

Nestor e da sua vida heterossexual, conviveu com a família, e Nestor soube de tudo 

da vida de Otávio, mesmo o fato de os pais terem sido doentes, não existiram 

segredos de um para o outro, assim como, pelo que disseram, não existem até hoje. 

Tudo sempre foi partilhado. 

Mas essa situação de romance disfarçado de amizade não era algo que 

pudesse perdurar por longo tempo, e a imaturidade de ambos contou nesse ponto, 
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já que a então esposa de Nestor percebeu que o tal do amigo com quem ela até 

confidenciara sobre sua desconfiança, era o seu rival. 

E uma grande briga provocou a separação de Nestor e sua esposa – 

desde que Nestor e Otávio haviam se cruzado pela primeira vez, haviam se passado 

somente cinco meses. 

 
Nestor: “Uma semana antes de eu sair de casa, uma semana antes o Otávio 
passou em casa, estava chovendo, ela já estava desconfiada... (Faz uma 
pausa momentânea). Uma chuva, uma chuva, o Otávio chega em casa. Ela 
entrou em choque aquele dia. Não sei o que, eu não lembro direito o que ela 
falou... Ela saiu na chuva. Eu falei pro Otávio, ela falou assim, ‘Eu vou me 
atirar na frente de um carro na estrada!’. Ele ficou vigiando, ficou com os 
meus filhos em casa, e eu saí atrás dela. Aí corri, peguei...” 
Otávio: “É porque todas as mulheres falam, ‘perder o marido para uma outra 
mulher dói menos do que perder para um homem’.” 
Pesquisadora: “É, é, é compreensível.” 
Nestor: “É, nesse dia que eu (a) peguei, não deixei ela chegar na estrada... Aí 
eu peguei ela, fui pra casa da minha irmã, e lá começou, ela falou, aí disse 
que eu queria sair de casa, que eu não estava gostando mais dela... Eu não 
sabia o que falar, por que eu estava saindo de casa, não tinha como falar! 
Não tinha, nós não tínhamos notícia de brigas, nós nunca tínhamos 
brigado...” 
Otávio: “A única coisa que eu falava pra ele era assim: ela parecia uma 
boneca, muito arrumada, muito... E os meninos, sempre, muito arrumados; 
ele, um molambo. Ele tinha uma calça jeans, uma camisa xadrez de manga 
comprida, e o uniforme dele. E... Imagine, ele ia trabalhar, eu que dei um 
guarda-chuva, ‘Como que você vai trabalhar, vai para a faculdade, você não 
tem um guarda-chuva?’ Sabe? Essas coisas de diferencial que ele abria mão, 
porque esse (aponta Nestor) tem um coração...!” 
 
 

7.4.1.5      Estabelecimento da conjugalidade 

 

 O pai de Otávio, ao saber da casinha alugada, considerou que deveria 

ajudá-lo, era homem que não apoiava o aluguel e, sim, a propriedade, que trazia 

estabilidade para o futuro. 

 

Otávio: “Ele falou para mim, ‘Porque, filho, é, eu quero deixar uma coisa pra 
você. A pessoa tem que ter um lar, uma casa, porque uma casa você não, 
não consegue receber a gratificação das pessoas. Você tendo seu cantinho, 
o resto fica fácil. Porque um prato de comida, uma, sabe? As pessoas te dão. 
Mas você vai morar na casa de alguém, o primeiro, a primeira semana é 
gostoso, é uma festa, na segunda semana já está incomodando, e depois 
você passa a ser um estorvo da família’.” 

 

Dessa forma, fez um financiamento e comprou um apartamento pequeno 

para o filho em outra cidade próxima, pois sentiu que pudesse vir a ter vergonha 
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frente aos possíveis comentários de seus amigos, já que ele mesmo tinha sido 

marcado pelo isolamento, devido à sua doença e à da esposa. 

É interessante notar como ele faz questão de conceder ao filho um teto, 

bem como ter sido esta a exigência de sua namorada para com ele se casar. 

Podemos pensar que as suas famílias tenham sido marcadas pelas mortes 

prematuras e o fato de ambos estarem doentes e asilados talvez lhes tenha trazido 

certa angústia quanto ao desamparo – daí a exigência concreta da segurança 

simbolizada pela casa própria. Quando obtiveram alta, foram para a casa de irmãos 

mais velhos, até que ele, por meio de um legado financeiro, conseguiu construir sua 

casa e com ela se casar. 

De igual modo, também podemos aventar que, por ter sofrido prováveis 

preconceitos, o pai de Otávio quisesse se preservar dos comentários da vizinhança, 

já que moravam em cidade muito pequena, em que todos se conheciam. 

Mesmo porque o litígio da separação de Nestor permaneceu por algum 

tempo como sombra na relação deles. Por exemplo, no dia em que Otávio foi 

chamado por seu chefe, com quem ele se dava muito bem, ouvindo-o dizer que a 

esposa do seu irmão (sim, porque esse foi o jeito que encontraram para não 

despertar tantas suspeitas, já que dois homens adultos vivendo juntos em uma 

cidade interiorana) havia estado lá com seus dois filhos e lhe havia dito: “Eu queria contar 

pro senhor que o ginecologista que o senhor emprega aqui roubou o meu marido”. 

 

Otávio: “Aí ele falou, ‘Otávio, olha, você é novo no meio médico, mas aqui 
dentro existem regras, toma cuidado, se você tiver algum tipo de 
investigação, ou se alguém te pegar com a mão na botija, vocês estão 
perdidos.’ Não mudou o modo dele, me protegeu. Mas ela viu que não surtiu 
efeito, então foi tentar me denunciar ao diretor geral do hospital. Ele me 
chamou, conversou comigo e me disse: ‘Quando ela aparecer de novo, eu 
vou lhe perguntar – a senhora novamente com esse papo?’. Ele me disse que 
minha ficha era irrepreensível, e que ele tinha muito contato com as pessoas 
e também havia ouvido boas coisas sobre o Nestor como profissional. Ele me 
disse assim: ‘Eu não posso falar nada, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu 
só não quero ter o desprazer de identificar, ao vivo, alguma coisa, seja feliz!’.” 
Nestor tenta defender a ex-esposa: “Mas eu acho que, também, o, o lado 
dela, se você pensar bem, tem certa razão ela agir assim, no desespero de 
causa, né?” 

 

Nestor e Otávio mudaram-se, assim, para uma cidade próxima. O contato 

com o pai foi feito aos poucos e, conforme a situação financeira de Otávio foi 

melhorando, ele já tendo terminado a Residência e iniciando carreira profissional, 
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isso veio a facilitar, já que mostrou que estava conseguindo se estabilizar, 

independentemente de sua orientação sexual. 

Dois anos após o início do relacionamento, ambos começaram a trabalhar 

em São Paulo, mudando-se em definitivo para a capital. Aqui, vale relatar a 

dificuldade que foi para o casal alugar um apartamento – “Dois homens? Ah, não”. 

Tiveram que pedir ajuda à esposa do tio materno. Ela foi com eles falar com o 

proprietário, disse que assumiria qualquer problema, e o apartamento foi alugado. 

Mas Otávio semanalmente visitava o pai no interior, enquanto Nestor ia 

ficar com os filhos. Com o passar do tempo, a aproximação de Nestor deixou de ser 

penosa para o pai de Otávio. Até que, devido à solidão, o pai resolveu vender a casa 

e comprar um apartamento no litoral – assim, durante algum tempo, eles passavam 

a semana em São Paulo e, nos fins de semana, viajavam para ficar com o pai de 

Otávio na praia. 

Ou seja, os dois, em suas interações, foram produzindo as posições 

subjetivas dentro da relação que tinham, um se moldando ao outro, a fim de 

conseguir estar juntos como queriam, apesar de todos os empecilhos, construindo o 

objeto-casal. Dessa forma, comungando este desejo, mas a partir das 

singularidades particulares de cada um, os dois se confrontaram também com o fato 

de o outro não vir a ser apenas o objeto de satisfação de um. Esse processo, ao 

provocar desencontros, fará com que ambos se desenvolvam e continuamente 

tenham que elaborar os aspectos primitivos, o que, por sua vez, também acarretará 

mudanças subjetivas que permitirão o próprio e singular de cada casal 

(MAGALHÃES, 2003).  

Assim, Nestor demandou muita compreensão de Otávio, pois ele mesmo 

disse que sempre foi um pai presente e, nessas ocasiões, fazia isso sozinho, sem a 

companhia do parceiro. Ao mesmo tempo, o pai de Otávio, por seu preconceito 

evidente, também requereu tolerância da parte de Nestor; mais do que isso, foi 

colocado no papel de pai e foi tratado com afeto, talvez por Nestor sentir esse 

espaço pouco ocupado por seu próprio pai, com quem teve um relacionamento 

distanciado, comum à época nos estratos populares e com famílias numerosas. 

Este terceiro, o pai de Otávio, veio a ficar muito doente e debilitado, já em 

seu último ano de vida; como era diabético, sofreu amputações, e escolheu Nestor 

como seu filho quase. Era ele quem dele cuidava, dava banho, alimentava, 

conversava, distraía. No começo, o pai foi severo ao ver a cama de casal no quarto 
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do filho – “Você jogue fora, venda, eu não admito vocês dormindo na mesma cama!”. 

Eles se desfizeram do móvel e compraram duas camas de solteiro – dormiram anos 

ora em uma cama, ora em outra, embora Otávio fosse um homem nada pequeno. 

Eles contaram que era complicado, porque o pai fazia jogos com os dois, 

chantagens, e por vezes, o modo como eles reportaram esses momentos mostrou que 

esses sentimentos foram elaborados, mas não esquecidos, deixaram suas marcas. 

Há que ressaltar a figura do pai de Otávio: a nosso ver, com perfil 

autoritário, decidindo as coisas sem consultar ninguém, impondo sua presença e sua 

ausência a seu bel prazer. Embora tido pelo filho como doce de coco, era alguém 

que se impunha sem admitir contestação, relacionando-se sob o modelo hierárquico 

tradicional em que pais ditavam ordens que eram obedecidas pelos filhos; porém, 

aparentemente, agia de forma não agressiva. Otávio reconhece trazer em si o 

mesmo jeito do pai – inicialmente, ter uma reação mais intempestiva para, depois de 

quinze minutos, buscar a conciliação. 

Assim, por Nestor ser pai e ter uma ex-mulher que vivia a demandar 

cuidados, a parceria protetiva recíproca funcionou. Esse, na verdade, é o trabalho da 

intersubjetividade, na medida em que, por meio das interações que nela acontecem, 

os parceiros entram em contato com o outro e suas idiossincrasias, elaborando a 

sua existência e o que ele traz consigo, o que promove alterações no vínculo que se 

tem (SPIVACOW, 2011). 

Ou seja, o casamento dos dois foi atravessado pela genealogia, a que os 

antecedia e a que os sucedia, e pelo meio ambiente hostil, sem rede familiar 

alguma. Otávio contou que, um dia, um dos meninos lhe disse que a avó lhe falara 

assim: “Isso, vai lá mesmo, na casa da bicha rica, e pega o que você puder do que 

você quiser”. 

 

Otávio: “E a gente tentava, estava perto do meu pai, e, sabe? Não era uma, 
uma coisa bem resolvida, mas a gente fazia força pra isso. E o que a gente 
esperava, que era o impossível, que hoje a gente vê na televisão, o mais 
comum, que eles um dia falassem alguma coisa, ‘Ó, tio, eu gosto de você por 
causa disso’, ou ‘Pai, eu...’. Mas nunca.” 

 

O pai, antes de sua morte e ante o cuidado afetuoso de Nestor, veio a 

considerar a relação amorosa deles enquanto tal. Aparentemente, os filhos de 

Nestor também o fizeram, embora com distanciamento. Mas as marcas das feridas, 
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embora cicatrizadas, estão presentes - daí o sonho deles de poderem viver um para 

o outro, nesta última etapa da vida, sem mais concessões a terceiros. 

 

7.4.1.6      Performances de gênero na cotidianidade 

 

Nestor: “Aqui em casa, como eu tenho o tempo todo, em casa eu faço tudo: 
eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu limpo a casa, eu cuido das finanças, eu 
organizo as férias. O Otávio, não é que ele, ele fala que é mimado, sempre foi 
mimado, mas tudo, tudo é assim, para ele. Mas eu faço porque é o meu 
carinho, é o jeito que eu tenho para manter o nosso dia a dia. Então é tudo 
feito assim... Quando eu me acidentei, ele não sabia a senha do banco, para 
fazer alguma coisa, ele não sabia.” 
Otávio: “Nossa, ele ficou seis meses numa cama...”. 

 

Otávio se disse mimado, sempre teve secretárias, assistentes, seu pai a  

cuidar dele e, agora, Nestor; então, se considera mal acostumado. Mas é 

interessante notar que, quando teve que enfrentar a invalidez provisória do 

companheiro, fez jus a isso, embora contratasse gente para lhe ajudar.  

Sexualmente, os dois também se reportaram a não ter papéis fixos com 

relação à atividade ou passividade no ato sexual, o que nos leva a pressupor que 

não existe, no casal, problemática ligada a gênero ou a suas questões hierárquicas. 

 

7.4.1.7      Dinâmicas conjugais 

 

O casal teve que lidar com duas situações difíceis, as quais, por vezes, 

culminam em grandes crises conjugais, implicando até em separação. No caso 

deles, fortaleceu a relação. A primeira, o litígio com a ex-mulher e a presença dos 

três filhos de Nestor; a segunda, o envelhecimento cheio de doenças do pai de 

Otávio, que demandou atenção ao longo dos anos, incluindo um ano de residência 

dele com o casal - até necessitar de cuidados integrais e, por sua própria vontade, ir 

para uma clínica, onde veio a falecer. Já havia amputado suas duas pernas. 

Nestor, com o passar dos anos e seu dedicado cuidado a ele, passou a 

ser considerado um filho – disse Otávio que, por vezes, sentia que o pai preferia a 

presença dele à sua.  

 
Otávio: “Mas nessa época, dos últimos dez anos, até ele falecer, o filho dele 
não era mais eu, era ele. Porque eu era o do, o do...”. 
Nestor: “Chicote”. 
Otávio: “O do chicote, ‘Você não pode, você tem que tomar o remédio, olha a 
sua perna, deixa ela levantada para cima...!’. Ele (Nestor) ia, só dava carinho, 
levava o que ele queria comer... Meu pai abraçava e beijava o Nestor, ele era 
um doce de coco – e olha que o Nestor nunca teve um só abraço ou beijo do 
próprio pai! No dia do velório dele, ele parecia mais o filho, mesmo, chorava 
muito mais do que eu...” 
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Nestor: “Era muito envolvimento, tudo, tanta coisa acontecendo...”. 
Otávio: “Eles passaram a ser confidentes.” 

 

Otávio contou que, no final, o pai até dava conselhos para eles, visto que 

Nestor acabava lhe confidenciando suas dificuldades, principalmente com os filhos. 

Até falava que eles tinham que viver a vida deles, que já tinham dado muito para os 

meninos. 

 

Otávio: “E ele falava isso, muito evidente, ‘Eu não admito que vocês briguem, 
porque eu sei que vocês se gostam muito’.” 
Pesquisadora: “Que coisa, heim, Otávio? Ter a possibilidade de ter esse 
resgate, ainda ele vivo...” 
Os dois respondem juntos, emocionados; Otávio lacrimeja: “É.” 

  

Acreditamos que Nestor tenha aceito sem muitas reservas a convivência 

com o pai de Otávio, porém, o inverso não aconteceu: embora Otávio fosse também 

o provedor dos filhos de Nestor, nunca admitiu tê-los em convivência rotineira, 

somente em férias. 

Depois de poucos anos do falecimento do pai, Otávio teve uma atitude de 

libertação, concretizado em um brinco, que ele sempre quisera ter, mas o pai o 

proibira terminantemente. Prestes a fazerem uma viagem para o exterior, à procura 

de um lugar para viverem no futuro, veio a decisão. 

 

Otávio: Ele falou, ‘Vamos furar?’. Eu me surpreendi, e não ia perder essa 
chance, né? Mas como o Otávio é sempre exagerado...! (Fala de si na 
terceira pessoa). Chegou lá, ‘Qual é a orelha que você vai furar, Nestor?’ ‘A 
direita’. Daí os amigos...”. 
Nestor: “Os amigos falaram que homem fura a esquerda, quem fura a direita 
você está mostrando a bandeira: sou gay!”. 
Otávio: “E ele manteve, furou a orelha direita. Aí vou eu, ‘Você vai furar a 
esquerda?’ ‘Não, vou furar as duas!’.” 

 

Ainda na história dos brincos, percebemos o apoio mútuo dos dois: 

quando voltaram de viagem, no primeiro dia de retorno ao trabalho no hospital, 

Nestor perguntou a Otávio se ele usaria o brinco. Complementou: “Por que, se você 

não for hoje, você não vai ter mais coragem”. Ao que Otávio lhe pediu: “Você coloca 

pra mim?” Disse ele que as enfermeiras adoraram, ele chegou a ouvir uns comentários 

maliciosos, mas, como havia voltado da Europa, passou como um modismo. 
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Otávio, agora, quer fazer uma tatuagem no braço, está à procura de um 

símbolo para renascimento, que é o estágio de vida em que agora se sente, prestes 

a se aposentar e já planejando a vida futura que terão em outro país. Enfim, sós!  

 

Otávio: “Nós temos um perfil de matrimônio muito especial, que eu quero 
chamar de especial. Nós fazemos tudo juntos. Nós não estamos 
acostumados a fazer nada separados. ‘Eu tenho a minha vida e ele tem a 
dele, e a gente dorme junto’, não. Nós vivemos desde que a gente acorda até 
a hora...”. 
Nestor: “É sempre junto, sempre junto. Eu falo assim, o casal tem que ter 
cumplicidade.” 
Otávio: “Então, é com essa cumplicidade que a gente se alimenta. A gente 
acorda junto, toma café junto, ele me leva até a porta para eu ir trabalhar, é... 
Nós jantamos juntos, sentamos no sofá e assistimos televisão de mãos 
dadas. Essas coisas que é o nosso, nosso modo de viver, é assim que a 
gente se gosta.” 

 

Otávio respeita o jeito lento de Nestor, deixa-o fazer as coisas em seu 

ritmo. Se não há independência nas ações, onde está um, está o outro, não nos 

parece algo aprisionador para eles, é o modelo em que se sentem bem, depois de 

tantos percalços que passaram. Ambos já tiveram suas carreiras; agora, querem 

usufruir a terceira idade juntos e sem atribulações familiares. Acham que já deram 

as suas cotas. 

O casal revelou sentir ciúmes um do outro – Nestor foi quem disse que 

Otávio fazia brincadeiras sobre o fato de ele viver rodeado por garotos e jovens 

esportistas, antes da aposentadoria; já Otávio se lembrou de que ele, Nestor, sentia 

o mesmo quando ele, Otávio, ia à academia... Contaram esses detalhes de forma 

lúdica, sem embaraços. 

Nestor disse que Otávio foi muito assediado pelas suas pacientes 

ginecológicas, uma delas chegou a lhe enviar cartas de amor, tendo sido um 

problema para ele se desvencilhar. 

 

Nestor: “A brincadeira que sempre houve entre nós, os mesmos, né? É como 
ele conseguia não gostar da ‘coisa’ e trabalhar na ‘coisa’.” 
Pesquisadora: “Como é que você responde a isso, Otávio?” 
Otávio: “É, a opção pela ginecologia é aquela que eu já te falei, a chance de 
operar. Deve ter uma simbologia, de trazer à vida...”. 

 

Em um dado momento da entrevista, Otávio esclareceu, fazendo uso do 

nós, que eles não davam o passo maior do que a perna, e, por isso, seus projetos 

demandavam muito tempo para se concretizar – eles não se endividavam, por 
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exemplo. A próxima viagem à Europa, a ser feita dentro de alguns meses, já estaria 

totalmente paga na hora do embarque, porque planejada em detalhe. Otávio 

fantasiava sobre os lugares, Nestor estruturava a viagem, e dessa forma eles se 

complementavam. 

Esse projeto de futuro estava sendo tecido com cuidado, já viajaram para 

várias cidades a fim de escolher a que lhes parecia ideal. Dispunham de cidadania 

europeia; já se inscreveram no curso de idiomas requerido – só que Nestor disse 

que, para ele, fazer provas, hoje em dia, era impossível, demandava muita pressão. 

Assim, só Otávio permanecia fazendo aulas. 

O vínculo que têm é de muito cuidado e comprometimento: sempre se 

comunicam para avisar se chegaram aos lugares aos quais se destinavam, 

esclarecendo que não era por controle, era por preocupação – Nestor teve, cinco 

anos atrás, um acidente na rua, precisou ser hospitalizado e tudo o mais, e estava 

sozinho. Nessa ocasião, contou Otávio, procuraram o melhor tratamento possível 

para Nestor, não importava o custo, mesmo que tivessem que se desfazer de algo. 

E para Nestor ter direito aos benefícios do convênio de Otávio, fizeram União 

Estável. Nestor ainda se encontrava em tratamento pós-cirúrgico, demandando 

muito tempo ainda para se recuperar plenamente. 

Otávio contou com muita graça o momento em que se inscreveram no 

convênio médico enquanto casal, e o espanto da recepcionista, que não esperava 

isso de um médico e, ainda menos, de um casal viril. No formulário que o cônjuge 

tinha que preencher, quando era casado com um médico homem, estava a categoria 

patologias do útero, e, como Nestor a tivesse deixado em branco, precisaram 

retornar para retificar a informação. O problema é que os impressos, padronizados, 

somente contemplam um associado masculino com uma parceira feminina.  

O casal decidiu pela União Estável pela necessidade de atendimento 

médico especializado para Nestor; o casamento foi motivado, por sua vez, faz três 

anos, por se sentirem ameaçados em seu patrimônio pelo novo namorado da filha 

de Nestor, advogado, que um dia, embriagado, proferiu palavras que não lhes 

soaram pacíficas. Ou seja, a legalização, para essa geração, não é uma prioridade, 

a menos quando se antevê em situação de vulnerabilidade (SEGAL; NOVAK, 2008). 

Essa reflexão pode ser aprofundada com um dado trazido na entrevista: ao 

relatarem a dificuldade de encontrar padrinhos para seu casamento, pois os casais 
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amigos, homossexuais, sentiam-se constrangidos de participar da cerimônia, mesmo 

esta sendo discreta - somente a presença no Cartório já os incomodava.  

Os seus ganhos e gastos são conjuntos, geridos por Nestor. Otávio 

esclareceu que sempre recebeu mais do que Nestor, até porque ele tinha o sustento 

das crianças. Contudo, ele ajudou, por exemplo, a pagar a cara faculdade da filha 

até o ano anterior. Eles se referem aos ganhos futuros como a nossa aposentadoria. 

Otávio confia plenamente em Nestor, não sabe uma senha bancária, toda a 

movimentação financeira é feita pelo parceiro em um vínculo de confiança absoluta. 

Mas Nestor não gosta de fazer nada sob pressão, quer realizar tudo em 

seu próprio ritmo, o que, por vezes, faz com que Otávio tenha que ter certa 

compreensão, pois é naturalmente mais agitado – ele é o esportista, o mais inquieto, 

o falante. 

A ideia de morarem no exterior partiu de Otávio; contudo, Nestor foi, 

pouco a pouco, amadurecendo e encampando o projeto. Em uma dessas viagens, 

conheceram um casal heterossexual europeu com o qual fizeram amizade, eles já 

vieram ao Brasil, ficando hospedados na casa deles, e o mesmo aconteceu quando 

eles foram para a Europa - a mulher lhes contou que, antes do casamento, havia 

tido uma relação homossexual, fato que aproximou os casais. 

Quando a literatura se refere a casais heterossexuais fusionados, essas 

relações são tidas como aprisionantes, em que a idealização recíproca é fonte de 

angústia, em que não há espontaneidade, os fatos da realidade produzem mal-estar, 

inclusive a perda da juventude; não há crescimento nem transformação (NICOLÒ, 

1993). Não percebemos nenhum desses aspectos neste casal; antes, por terem 

assumido todas as demandas reais de suas vidas – cuidaram do pai de Otávio por 

anos, e até mesmo o hospedaram, transformando sua sala de estar em um quarto 

de hospital, pois moravam em sobrado e o pai era amputado. Disponibilizaram 

tempo e recursos para estimular o desenvolvimento dos filhos de Nestor, hoje os 

três têm profissões advindas dos cursos que os dois custearam. Portanto, eles se 

veem no direito de aproveitar um pouco, neste último período vital, sem receio de 

enfrentar um país estrangeiro na idade em que estão, de braços abertos para o 

mundo. Sem imobilidade nem cristalizações, ou seja, conteúdos que permanecem 

sem ser conscientizados e elaborados. 

Porém, como o próprio Nestor esclareceu, sua atividade voluntária 

semanal é o único lugar em que está sozinho, sem a presença ou a participação de 
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Otávio; disse que gosta muito desse trabalho, dos colegas com os quais conversa 

sobre os casos do hospital, dessa lide de ajuda ao próximo. É o seu momento para 

si mesmo, embora com benefício para outros. 

Dessa forma, o casal, aparentemente em uma dinâmica fusionada, 

completa-se sem atritos ou cerceamentos individuais, queixas ou mal-estar vincular 

que pudessem ser perceptíveis à pesquisadora. 

 

Otávio: “Tem algum casal na pesquisa com mais tempo que a gente?” 
Pesquisadora: “Não, até agora, não, tem um com 31.” 
Otávio: “Tomara que a gente seja o mais antigo!” 
Nestor: “Agora a gente vai ter uma nova fase da nossa vida, eu acho que vai 
mudar, vai ter que mudar, por causa da nossa idade. Então, nosso dia a dia, 
a gente vai se enfrentar pela idade, a idade vai cobrar outras coisas da 
gente...” 
Otávio: “A casa da Europa vai ser bem menor. A gente já, nós, o... A gente 
quer ir morar num lugar, já sabemos, vai ter uma casa de no máximo 100 m2, 
porque nós é que cuidamos da casa, ele já não tem mais tanto, assim, coisa 
de ficar como ele fazia antes, eu entendo tudo isso. Ele não falou, mas eu vou 
falar. Nós já estamos desenvolvendo uma tolerância diferente entre nós, 
porque ele não se apercebeu ainda, mas como ele tem mais tempo para 
elaborar e maquinar as coisas, ele já está mais imediatista. Então, às vezes, 
‘Olha, dá seta, isso, aquilo!’. Ele não dirige, ele fica me mandando fazer as 
coisas! (Todos riem). ‘Acerta o retrovisor da direita’, fica ótimo para ele, ‘Olha 
o carro’. Um exemplo, e eu... Hoje mesmo já aconteceu isso, e eu falei, ‘Não, 
eu não vou falar nada’, porque se a gente desenvolver essa tolerância, sabe? 
Hoje nós fizemos o almoço, ele não é assim, ele quer estar sempre 
participando, mas hoje ele queria que eu fizesse. Ele não pediu. Então, em 
vez dele me ajudar...” 
Nestor: “Mas eu preparo tudo: o que ele vai usar para fazer? Está tudo 
picadinho! A logística da coisa.” 

 

Ambos riem e trocam olhares que parecem ser de cumplicidade, algo que, 

possivelmente, o tempo partilhado da conjugalidade propicie, um sendo testemunha 

do outro, um ao outro integrado. 

 

7.4.1.8      Interseções entre a homoconjungalidade e a homoparentalidade 

 

Pesquisadora: “Nestor, você queria ser pai? Era um desejo seu?” 
Nestor: “É... Pensar assim em ser pai, eu acho que eu não tinha pensado 
antes, porque a minha atividade homossexual nunca, só foi aflorar depois de 
casado.” 
Otávio: “Ele tinha vontade...”. 
Nestor: “Eu tinha vontade, mas nunca tinha experimentado nada disso. Então, 
quando aflorou pela primeira vez isso, de fato, eu já com dois filhos, eu tinha 
28 anos. Mas dentro das equipes esportivas, nessa época, eu já sabia... Você 
via muitos homens, convivência...”.  
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Este assunto, para este casal, trouxe certa seriedade, as brincadeiras até 

aqui muito constantes, esvaíram-se, porque o fato de ter tido um casamento 

heterossexual com filhos não foi transição simples de ser efetuada. 

Nestor chegou aos três filhos por desejo de sua ex-esposa, que, sendo 

mãe de dois meninos, desejava ter uma menina, novamente engravidando. Nestor 

permitiu, mas quinze dias antes do parto, fez vasectomia, pois não queria mais ser 

pai. Mas o nenê morreu assim que nasceu, ele não soube explicar o porquê, nem 

ultrassom existia na época. Além de tudo, a esposa se contaminou com infecção 

hospitalar, ficou entre a vida e a morte, e nem pôde ver a fisionomia do filho. Nestor 

e a irmã procederam ao enterro. 

Mas a esposa continuava a querer ser mãe e soube de uma menina que 

havia sido abandonada; novamente Nestor cedeu, devido à situação de luto e perda 

do bebê (masculino), e eles a registraram como filha natural de ambos. A menina 

sempre soube de sua origem, porque sua aparência física era bastante diversa. 

Tudo isso ocorreu alguns anos antes de Nestor conhecer Otávio e de reconhecer 

sua atração por homens. 

Nestor conta a história da morte do bebê com pesar, mas sem se referir a 

alguma crise conjugal como consequência dessa perda, fala somente da vontade da 

esposa em ter uma menina. 

Depois da separação e de terem os filhos ficado com a mãe, já Nestor e 

Otávio vivendo em São Paulo, à medida que as crianças foram crescendo e se 

tornando adolescentes, a mãe começou a se queixar dos meninos, não da menina, 

principalmente do mais novo, com aproximadamente 15 anos de idade, que havia se 

envolvido com o consumo de cannabis; ela estava cansada e queria que eles 

fossem morar com o pai. Otávio não concordou. 

 

Otávio: “Não vai dar certo, isso é o início da nossa separação. Não é que eu 
não goste, que eu não queira, mas nós não estamos preparados, porque eles 
vinham todas as férias para dentro de casa...” 
Nestor: “Eles passavam as férias com a gente.” 
Otávio: “No subconsciente era um problema, porque quando estavam comigo 
(eram) os anjinhos das asinhas azuis; quando eu saía para trabalhar, aí só 
existia ‘Eu sou do meu pai’. Aí, tudo o que ele não fazia comigo, ele fazia, 
levava eles no cinema, ia não sei aonde, no museu não sei o quê, e me 
comunicava depois. Quando ele me contava, eu me sentia muito mal... 
Nestor: “A traição que ele fala que eu faço, que eu tive com ele, foi essa aí. 
Foi em relação aos meus filhos.” 
Otávio: “Eu sou muito transparente, se eu não gostar, a pessoa sente na 
hora; se eu gostar, também! Nossos amigos falam: ‘O Otávio só fala a 
verdade, ele machuca as pessoas’, entendeu? Então, eu sempre sou o 
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divisor e o falador. Nestor é o bonzinho – ‘Nossa, Nestor, não sei como você 
aguenta ele...”. (Fala jocosamente, aliviando um tanto a seriedade do 
assunto. Ao final, os três riem de seu jeito e da fisionomia de Nestor). 

 

Nestor, assim, decidiu alugar uma casa para os filhos na cidade em que 

viviam, próxima a uma de suas irmãs, com disponibilidade para cuidar deles. Otávio, 

então, seguindo os princípios paternos de que imóvel não se aluga, compra-se, 

desfez-se de seu carro zero quilômetro e ambos compraram um terreno e 

construíram uma casa, registraram nos nomes dos três filhos e, depois que estava 

tudo pronto, os meninos foram para lá – o mais velho com 17, o mais novo com 15 

anos. Nestor complementou: “E todos os finais de semana nós íamos ficar com 

eles”. Otávio acrescentou: “É, e pra completar essa história, nós mudamos o nosso 

ritmo de vida. Nós passamos a ir todos os fins de semana para lá. Chegava, parecia 

o carro do Sílvio Santos, cheio de comida, de presentes, de coisas, sabe?”. 

Otávio não adotou os filhos de Nestor, porém, alterou totalmente sua vida 

em função das demandas do companheiro, disponibilizou tempo e dinheiro para 

estar ao lado do parceiro; fez o papel de provedor. 

Quando eles vinham para as férias, Nestor e Otávio já adivinhavam: suas 

mochilinhas chegavam vazias, nem escova de dentes a mãe colocava, para que 

eles tivessem que comprar tudo para eles. Pijama, chinelo, blusinhas... 

Os fatos não vieram a contemplar o que eles esperavam; disse Nestor, “É, 

tudo o que tentamos fazer para melhorar a vida deles, não foi bem aceito. Eles não 

souberam aproveitar a oportunidade que nós demos”.  

A próxima fala de Otávio mostrou como, nesse grupo, se instalou um 

clima de ambivalência afetiva muito grave: “Ao contrário, faziam coisas para 

machucar. Então, você dava uma coisa hoje, amanhã já não tinha mais. ‘Ah, pai, eu 

quero uma bicicleta pra ir pro colégio’. Nós pegamos as nossas bicicletas novinhas e 

levamos para lá. Um mês depois, não tinha mais nada. Você dava uma coisa, não 

tinha mais”. E ainda encontraram maconha escondida nos quadrinhos que eles 

haviam pregado para decorar a casa. 

Mas, na realidade, os filhos aproveitaram os cursos técnicos que o casal 

pagou para eles, e hoje têm profissões por conta disso.  

Interpretamos que esses adolescentes estivessem lançando pedidos de 

ajuda do jeito que lhes era possível, seja no uso da droga, seja ao não atribuir valor 

ao que lhes era ofertado pelo casal. Em contrapartida, quando se está a lidar com 
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crianças que vivenciaram experiências de abandono, faz parte do processo ter que 

sustentar sentimentos de revolta, de raiva e de destruição, sobrevivendo a esses 

ataques, como bem explicou o pediatra e psicanalista Winnicott (1983), para que o 

outro, possa, finalmente, configurar-se ante a estabilidade do acolhimento parental. 

Otávio não admitiu o papel de terceiro na vida de Nestor: queria ser o 

primeiro e único. Daí a característica de fusionalidade que o vínculo entre eles 

parece apresentar. Podemos dizer que Nestor, por conta da responsabilidade pelos 

filhos e por saber o quanto esse passado poderia interferir no relacionamento com 

Otávio – que não teve irmãos, conviveu pouco com crianças e nem as desejava –, 

abriu-se para o cuidado do pai de Otávio, mas não exigiu a reciprocidade em relação 

aos seus filhos. O pai de Otávio morou com eles por um ano; os filhos de Nestor 

somente passavam férias, nas quais faziam atividades que causavam em Otávio o 

sentimento de exclusão. 

Nestor, com voz comovida, contou como foi o dia em que se revelou aos 

filhos, quando do batizado do neto - Otávio não estava presente. Seu filho mais 

velho bebeu um pouco a mais e, com isso, perdeu a crítica e teve a coragem de 

perguntar ao pai: “Pai, qual é a sua? E do tio Otávio?” Aí o filho mais velho chamou 

os dois irmãos para o quarto, o então marido da filha, e o colocou na parede: “Agora 

o senhor tem que falar, qual é a sua?” Nestor é mais dramático do que Otávio; ao 

contar histórias, revela o quanto de emotividade foi vivenciada, o quanto se deixou 

pressionar, seja pelos irmãos, seja pelos filhos. Depois de tantos anos de 

relacionamento conjugal com Otávio, ainda se viu julgado até mesmo pelo genro e 

pelos filhos, já adultos e com suas próprias famílias, sem oferecer resistência, como 

se nada tivesse feito por eles. Otávio pontua que os filhos de Nestor não foram nada 

generosos com o pai. 

 

Nestor: “Aquele dia foi que eu me abri com eles, falei, ‘Não tem o que 
esconder, o que vocês já sabem, é mais ou menos isso que eu falei, que eu 
tinha uma convivência com o Otávio, que quantos anos já estávamos 
juntos...’.” 
Otávio: “Muitos anos!” 
Nestor: “Muitos anos. Mas aí, ele, eu acho, queria ouvir da minha boca isso, e 
todo mundo chorou, choramos muito, todo mundo abraçado junto, e foi a, a, 
assim, o momento que eu tive de desabafo com eles.” 
Otávio: “Eles não tiveram o desprendimento de, apesar de saber de tudo 
desde pequenininho, sabe? Ou tratar com naturalidade...” 
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Eles se referiram a esses episódios como se pertencessem ao passado, 

disseram que a relação entre eles e os filhos de Nestor atualmente havia melhorado 

muito, estava muito bem. Otávio, não obstante, trouxe a crítica: “O filho do meio nos 

falou o seguinte, num dia em que havia bebido demais: ‘Olha, vocês dois se cuidem, 

porque, se vocês dois envelhecerem, nós não vamos mexer uma palha. Já arruma, 

deixa o dinheirinho reservado, para vocês pagarem um lugar, para quem cuidar... 

Nós não vamos fazer nada’. Você vê como ele ainda tem o ranço.” 

E foi Otávio que, ao falar da filha de Nestor, contou que ela também havia 

recebido todo o apoio financeiro deles, inclusive o pagamento de sua faculdade em 

período integral. Porém, quando ele precisou de sua ajuda por ocasião do acidente 

de Nestor, para fazer companhia a seu pai enquanto ele ia trabalhar, embora 

desempregada na época, ela não teve disponibilidade para uma visita sequer. 

E os três se puseram a se casar, descasar e a procriar: o filho mais velho 

já estava em seu quinto casamento, com três filhos de mães diferentes; o do meio, 

no segundo casamento, com um filho; e a filha, em seu segundo casamento, com 

filhos de ambos os pais – e um dos motivos de eles terem legitimado seu 

relacionamento, conforme mencionado, foi quando conheceram o atual namorado 

dela, um advogado, que, no início, até eles estavam gostando de poder conviver. 

Até perceberem, pelas opiniões que expressava, que o sujeito não tinha muitos 

escrúpulos, o que os deixou inseguros quanto ao patrimônio construído juntos. 

Podemos considerar que essas crianças cresceram e se desenvolveram 

sob a sombra da homossexualidade do pai, principalmente os dois meninos, que, 

aparentemente, têm certa dificuldade de se fixar em seus relacionamentos afetivos, 

talvez numa demonstração de heterossexualidade, para provar a si mesmos que não se 

identificam nem com a orientação do pai, nem com sua conjugalidade longeva. 

 

Otávio: “Mas foi bom, sabe por quê? Ele como pai, solidário, ele precisa 
entender que eles têm, com toda essa idade, que eles têm a vida deles.” 
Nestor: “Mas eu acho que tudo isso que aconteceu com a gente, com os 
meninos, tudo, serviu para a gente... Nós, dois, assim, chegar aonde a gente 
chegou. Participamos juntos, não teve, acho que não nos afastou.” 
 

 

Só a guisa de complementação, hoje, Nestor é amigo de sua ex-esposa, 

que, por sua vez, voltou a se envolver com outro homem, com quem se casou e teve 

mais um filho, um menino. Qual não foi a surpresa de Nestor quando, um dia, ela lhe 
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telefona, em desespero, dizendo que seu atual marido havia lhe dito que era 

homossexual e precisava daquele casamento de fachada para sua vida profissional. 

Seu filho adolescente, por sua vez, tem namorado. 

Como desfechou Otávio: “Ela tem que arrumar uma mulher!”. Embora dito 

em tom jocoso, possivelmente haja alguma verdade nessa frase, pois talvez ela 

tenha alguma demanda reprimida, que a faz se interessar por homens 

homossexuais, não totalmente disponíveis ao desejo por uma mulher. 

Embora hoje, com o passar dos anos e com a vinda da maturidade, 

Nestor diga que a relação entre todos – ex-mulher, filhos e netos – não apresenta 

problemas, expressou emoção ao revelar que guarda até hoje uma redação que o 

filho mais velho fez quando estava com 8 anos, e pela qual ele foi chamado à 

escola, mostrando o quanto pode ainda existir de culpa em si mesmo. O tema era “O 

que você quer escrever para seu pai no Dia dos Pais?”. 

 

Nestor: “Eu tenho essa carta até hoje comigo, um dia eu quero dar pra ele, 
mas não aconteceu ainda. Mas nessa carta, com erros e tudo, mas ele conta 
o que aconteceu, o que ele viu, com oito anos, eu acho.” 
Pesquisadora: “Sei...” 
Nestor: “’O que quero dizer pro meu pai nos dias dos pais?’ Mais ou menos 
assim, ‘Meu pai era uma pessoa muito alegre, esportista, não sei quê, mas 
apareceu um amigo’ (Nestor aponta para Otávio e diz, “Ele”), ‘que tirou meu 
pai da minha mãe’. São palavras escritas assim. E a professora devolveu 
essa carta, ela me chamou, me deu essa carta, eu guardo, mas, um dia 
decerto eu vou dar ele, não sei, está comigo essa carta, não sei. Mas você 
vê, oito anos escreveu isso.” 

 

Podemos identificar a priorização da conjugalidade sobre a parentalidade 

de Nestor como um dado já descrito pela literatura, pois, nesta nova configuração, o 

espaço disponível para os filhos de relações anteriores, por si só, já é restrito 

(GOMES, 2009). Existem referências a partir de pesquisas americanas de que 

casais de lésbicas normalmente são mais afeitos a viver com seus filhos do que os 

gays masculinos. Este fato é devido a vários fatores, entre eles, os que dizem 

respeito aos preconceitos de gênero, que atribuem maior competência à mulher 

neste papel e, no caso de um casal de homens, a ideia de que podem ser 

promíscuos e/ou instáveis (GATO; FONTAINE, 2014). 

O certo é que separações dos pais geram consequências na vida dos 

filhos e, a depender de como a ruptura acontece, podem acarretar prejuízos 

emocionais para todos os envolvidos. 
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Ao considerar que heranças transgeracionais são aquelas em que há 

negação de algo, repressão ou mecanismo semelhante, a ponto de não poderem ser 

faladas nem simbolizadas, podemos vir a pensar na dificuldade dos filhos de Nestor 

para lidar com este assunto com seus próprios filhos – ou com a homossexualidade 

do irmão mais novo que têm por parte da mãe. Se não conseguirem elaborar este 

legado paterno, os netos de Nestor podem vir a receber uma transmissão marcada 

pelo segredo e pela negação, algo do qual eles não poderão se apropriar. Com o 

afastamento físico de Nestor e Otávio, agora residindo fora do Brasil, talvez essa 

situação permaneça enquistada, esperando por elaboração. 

 

7.4.2         Aspectos transferenciais e contratransferenciais 

 

Este foi o único casal, dos quatro pesquisados, que a pesquisadora não 

conhecia.  

Eles eram duas pessoas muito envolventes, não houve estresse no 

ambiente, foi como se estivéssemos realmente em uma cidade do interior – eles 

muito à vontade, com um relógio a badalar a cada trinta minutos. Mesmo Otávio 

tomando a palavra diversas vezes, não houve, da parte de Nestor, nenhum tipo de 

ansiedade para dizer de si, embora, em um momento, tenha observado que o 

parceiro estava adiantando a história. Após duas horas de entrevista, Nestor 

discretamente se levantou e retornou minutos após com café e bolo; forçosa foi a 

interrupção, com retomada alguns minutos depois com tranquilidade. 

Nestor aparentou ser preocupado com o outro, disponibilizou sua atenção 

para uma escuta atenta e, vez por outra, participativa, de forma discreta, mas 

observadora – aqui e ali, com um sorriso quase imperceptível, levemente malicioso. 

Foi, também, o único casal que demandou dificuldades para encerrar o 

encontro: sempre havia um causo a mais, uma história diferente a ser contada, algo 

a ser comentado. Mesmo após fechada a entrevista, feita em duas partes, por duas 

vezes Otávio recomeçou a falar, e foi necessário religar o gravador. 

Quando do retorno para a aplicação do TAT, na semana seguinte, 

permaneceu a dificuldade de finalização o encontro, pois Otávio dizia: “Eu quero 

contar, você vai adorar! Deixa... Você sai mais tarde um pouquinho hoje”, em um 

tratamento quase íntimo, como se a presença da pesquisadora em sua casa fosse 

corriqueira. Nestor sorriu, mostrando conhecer o companheiro e saber como era o 
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seu jeito de agir. Otávio narrou a história de uma tia paterna que se casou com um 

homem que a agredia, mas, quando ele a abandonou, ela vivia chorando pelos 

cantos, justificando que ele, o marido, só fazia aquilo quando ficava nervoso. A 

história chegou ao fim de maneira inusitada: o ex se casou com uma mulher mais 

jovem e veio a apanhar dela. Não procedemos à interpretação, primeiramente, 

porque foi fala espontânea, que não havia sido gravada, mas, também, por 

considerar que, se houvesse tempo, Otávio contaria várias histórias como essa, ele 

mesmo se descreveu como um homem do interior, simples, que adorava jogar 

conversa fora. 

Ao final do encontro, já na despedida, Nestor começou a perguntar se a 

pesquisadora não queria levar um pedaço de bolo, ou mais alguma coisa, e pediu 

que esperasse um minuto. Saiu rápido e voltou com um pote de mel, dizendo que 

eles tinham viajado havia pouco para Minas, e que este mel era especial. 

Este gesto, sim, merece consideração, pois foi o único casal que 

demonstrou necessitar que a pesquisadora recebesse algo em troca, e, 

simbolicamente, mel representa doçura. Acredito que, por ter apresentado uma 

escuta empática e cuidadosa em relação aos conteúdos que apresentaram, eles 

podem ter considerado isso muito proveitoso. Além do mais, as duas ocasiões 

transcorreram em clima de muita liberdade – eles riram, gargalharam, se 

emocionaram, choraram, se expuseram. Acrescentemos ainda o fato de serem do 

interior e, embora os muitos anos de vivência na capital, ainda trazerem as 

características de amabilidade e de proximidade próprias das cidades pequenas em 

que nasceram e se criaram, em que gestos assim, de retribuição, são comuns. 

 

7.4.4         Dados e análise do TAT 

 

a) Prancha 4 - A mulher que retém o homem 

 

Nestor 

 

No momento em que deparou com a Prancha, Nestor teve uma reação 

impulsiva, que pode ser interpretada como contendo certa irritabilidade: “Eu tenho 

que olhar e já tenho que falar?”. Como durante a entrevista sua fala nos pareceu 
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muito calma, com tom de voz baixo, podemos pensar que ele talvez seja alguém que 

reprima sua agressividade. 

 

Nestor: “Eu tenho que olhar e já tenho que falar?”  
Pesquisadora: “É, você tem que olhar e contar uma história sobre essa cena.” 
Nestor: “Aqui parece um casal que... Depois de uma discussão, ela está 
tentando esclarecer para ele alguma coisa. Então ela está naquela ânsia de, 
de falar a verdade nela, eu vejo assim pela fisionomia dela. E ele parece, 
assim, não está acreditando muito no que ela está falando, e muda o olhar 
pra disfarçar, então, dá a impressão... É isso que eu estou vendo.” 
Inquérito: “E o que será que pode ter acontecido para eles estarem nessa 
situação?” 
Nestor: “Olha, pelo que parece, aqui, pelo olhar dele, assim, de desconfiança, 
ele deve ter, deu um flagra, alguma coisa... E está pensando em... Ela, tá, 
não sei, está julgando que ela, que alguma coisa dela tá errada. Pela 
fisionomia que está aparecendo aqui, de quem pintou, não sei, dá a 
impressão que houve um aparte. Um rompimento.” 

 

A prancha sugere que a traição seja masculina, não feminina, isto é, ele 

inverteu o esperado, embora em sua vida pessoal, tenha partido dele a traição. Ou 

seja, podemos pressupor que ele tenha se identificado com a mulher, pois ela tem 

certo movimento de querer se explicar e dizer a verdade, sem conseguir. Pode ser 

que, durante os cinco meses em que manteve as relações em paralelo, com sua 

esposa e com Otávio, Nestor tenha se visto nessa situação que a ilustração da 

prancha apresenta, sabendo-se em erro, querendo se explicar, mas sem obter a 

atenção completa do outro para tanto. E, tal como na realidade, o casal não 

consegue elaborar uma conciliação, rompendo. 

 

Otávio 

 

Otávio: “Eu acho que é um casal do, do tempo antigo, né? Pelo cabelo, pelas 
roupas, pelo penteado, pelo geral, né? E eu acho que eles estavam 
conversando algum assunto, é... Pessoal, do casal, e ele não parece 
concordar muito com a opinião dela, ou ele aceita, mas ele se esquiva em 
qualquer momento e dá abertura a qualquer coisa que o chame a atenção 
lateralmente pra fugir do foco do assunto dela, né? A primeira impressão, ele 
está numa posição parada, sem ação sobre ela, e ela com a mão tentando 
contê-lo, ‘Vem, volta pro assunto, vamos pensar novamente sobre isso’, né? 
É... Falando do dia-a-dia que às vezes é difícil de tocar assuntos que 
precisam de uma resolução, de uma solução interpessoal, né? E às vezes as 
pessoas confundem, e é mais fácil fugir daquela dificuldade do que encarar e 
falar, ‘Bom, vamos, já que é assim vamos ter que resolver’. Né? Essa é a 
minha primeira impressão.” 
Inquérito: “E como é que isso acaba, essa história?” 
Otávio: “Pela cara dele, eu acho que vai acabar como das outras vezes, ela 
vai assumir a maior parte das coisas e ele vai aproveitar da situação pra 
poder ter a convivência com ela. Ele não me mostra uma face de, de muito 
interesse, eu não estou sentindo segurança dele em relação ao 
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comprometimento do casal. Essa é a minha impressão dessa foto. Me 
parece, assim, um garotão bon vivant, né? E ela aquela moça apaixonada, 
que... Para manter a relação, é... Cede muito mais do que... Essa é a 
impressão que eu tive.” 

 

Otávio levou muito tempo para fazer uma história simples, demorou 

dizendo as palavras, como se quisesse se assegurar de estar no caminho certo, 

afastando-se racionalmente dos estímulos emocionais da prancha, focando os 

detalhes exteriores dos personagens.  

Seu enredo elegeu uma conversa entre os dois em que há discordância 

da parte dele em relação à opinião dela; mas, quando ele quer fugir do assunto, ela 

o contém. A personagem feminina é a condutora da ação e quem assume a 

situação, enquanto ao homem é reservado um lugar de passividade, de fragilidade 

emocional quanto à dependência do outro – para ficar ao seu lado, ele cede. 

O conflito, assim, é amenizado, embora o homem não tenha concordado 

com a mulher, evitou a briga, ou seja, a agressividade foi reprimida, e a solução que 

ele fantasiou não incluiu a conversa para a obtenção de acordos, e, sim, um 

cedendo ao outro. 

 

b) Prancha 9RH - Grupo de vagabundos 

 

Nestor 

 

Nestor: (Dá uma risadinha). “Aqui é um momento de... Sei lá, de descanso, 
mas, de uma longa caminhada, pelo jeito que eles estão aqui amontoados, dá 
a impressão que eles fizeram uma grande caminhada e estão, assim... 
Descansando, cada um, tem um que parece que está tapando, ele tem um 
chapéu assim, mas tem um olho meio aberto tentando olhar, olhar alguma 
coisa assim. Só esse aqui que está assim, os outros estão mais soltos. Tem 
uma pessoa só aqui que está assim, que parece que está querendo olhar 
alguma coisa.  É, aqui... Se ele vê alguma coisa muito diferente, aqui, 
pensando, imaginando, ele deve tentar acordar todo mundo e ‘Vamos correr 
que alguma coisa está vindo aí’. Mas, se não for assim, ‘Vamos acabar 
descansando e vamos sair todos juntos’.” 

 

Esta prancha aparentemente deflagrou a sua ansiedade, pois ele 

começou dando um sorriso, ganhando tempo para se organizar e à sua percepção, 

mas, ao final, ele desumanizou o grupo, somente enxergou um amontoado, não 

entrou na sexualidade que a lâmina poderia despertar. Parece-nos que Nestor não 

traz um grupo de fato, com interações entre eles, mas somente um momento de 

descanso em que as pessoas não estão conectadas. Existe um que não relaxa, que 
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permanece como vigia, atento a alguma ameaça que poderá provocar a fuga. O 

grupo de homens, assim, não motivou sentimentos de identificação ou conforto; 

antes, fez com que ele finalizasse a história de forma abrupta, como se os estímulos 

recebidos não lhe fossem agradáveis. Por meio de um personagem que não relaxa, 

a projeção de Nestor se encaminhou, possivelmente, para elementos persecutórios. 

 

Otávio 

 

Otávio: “Essa é uma foto muito interessante, porque me lembra, assim, ou o 
período da guerra, ou de trabalhadores, pessoas que estão sempre juntos, e 
que em momentos de necessidade, de, de um descanso, ou de um... 
Aproveitam para tirar uma casquinha (ri). Então é aquele sentimento velado, 
de, do, da, da necessidade do contato que a gente sempre tem, né? Então 
você vê, um encosta ali, o outro põe a mão ali, já se encosta... E isso eu 
percebo, é uma coisa muito... É... Frequente no dia-a-dia. Existe às vezes a 
vontade do contato, mas a não permissão, é... Ou o social, ou da própria 
educação daquela pessoa, então ela prefere se distanciar. Eu acho que 
representa isso essa foto.” 
Inquérito: “E onde eles poderiam estar? O que pode ter acontecido?” 
Otávio: “Ou, ou eles estão, pelo formato do chapéu, né? Ou eles estavam 
numa missão, ou eles estavam fazendo um passeio... Livre, resolveram ali 
deitar e descansar um pouquinho. Ou estavam fazendo uma caminhada para 
ir a algum local, porque todos parecem de calça, camisa, estão muito vestidos 
para ser uma atividade física, ou ao ar livre. Me parece mais que eles 
estavam indo para algum trecho, resolveram dar uma paradinha para 
descansar, ali naquela... Aqui não vai ter prosseguimento das ações, porque 
aí cada um vai para a sua vida, e... Eles não tinham... É... Eles não, não se 
relacionariam em nada, aqui. Não me parece nada assim mais enfático do 
casal.” 

 

Otávio nos trouxe um grupo de homens que, devido ao trabalho ou a um 

grande esforço coletivo, quando descansam, a sexualidade aparece, mesmo que de 

forma velada, trazendo-nos percepções que ele tem de seu dia a dia, e da 

dificuldade de se manifestar sexualmente ante proibições sociais – a repressão, 

então, é o mecanismo em uso para que esse distanciamento lhe seja possível. 

Ele também desloca sua atenção para os detalhes exteriores, como já 

havia feito na prancha anterior, possivelmente em um processo de distanciamento e 

racionalização, mas o propósito de união do grupo, ao final, não se consolida, cada 

um vai para o seu lado e não há interação entre eles. 

Curiosamente, ao final, ele remete à figura de casal, algo que não é 

sugerido pela lâmina, mas que abre a possibilidade de ele considerar que, a partir de 

um grupo de homens, possa vir uma relação entre dois.  
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Porém, o desejo não foi assumido por nenhum dos integrantes do grupo, 

e sua história mostrou o caminho de repressão que ele talvez utilize quando se sinta 

estimulado por algum contato físico exterior ao casamento. A saída é o escape. 

 

c) Prancha 9MF - Duas mulheres na praia 

 

Nestor 

 

Nestor: “Eu não consigo, eu não sei se é um rio, aqui, parece um rio, mas eu 
acho que não é. Essa moça está correndo, segurando o vestido, essa outra 
tem um... Está escondida, assim... Dá a impressão assim, que essa, essa 
moça está se escondendo dessa moça aqui, por algum motivo, eu não por 
que, mas, ela conseguiu se esconder e passou direto. Deixa eu ver a mão 
dela. Ah, aqui não dá para ver assim, o motivo, eu não consigo falar pra você 
por que dessas coisas...” 
Inquérito: “O que que você acha que ela está pensando ou está sentindo, 
pelo jeito dela?” 
Nestor: “Essa, essa que está correndo, ela tá com o olhar assim, que precisa 
pegar quem tá lá na frente, quem ela tá procurando, para esganar a pessoa, 
pelo olhar que ela está, assim, com raiva. Está com raiva. Agora, essa aqui, 
ou ela fez uma coisa muito errada e deu graças a Deus de estar escondida, 
assim, eu acho, pelo menos é isso que eu vejo aqui.” 

 

Nestor nos pareceu bastante mobilizado por esta prancha; de tanta 

dúvida, acabou desconfiando da própria percepção, não soube definir se era ou não 

um rio. Mas as personagens não se encontraram, ele não criou uma história, 

somente apareceram os sentimentos de desconfiança, ou seja, alguma angústia 

persecutória já apresentada na lâmina anterior pode ressoar na ilustração atual, 

intensificando-se. 

Ele demonstra seu incômodo, seu sentimento de irritação é evidente, 

deslocando-o para a pesquisadora, como se estivesse reclamando da posição em 

que ela o colocou. Nestor, ao final, projeta a agressividade até então contida, e a 

relação entre as duas mulheres se define como uma perseguição. Uma cometeu 

uma grave ação, algo muito errado, e se esconde, porque a outra quer esganá-la. O 

confronto, porém, é evitado pela dissimulação. 

Nestor projetou nesta prancha sentimentos de culpa, de atrito entre dois 

iguais, no caso, mulheres, da possibilidade de retaliação por uma atitude errada e de 

fuga ante o conflito. Talvez se esconder até a raiva do outro passar possa ter sido 

uma dinâmica por ele utilizada, que aparece projetada no teste. 
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Otávio 

  

Otávio: “Duas moças que se olham... O... Esta de baixo me parece um tanto 
irritada, um pouco, ou fugindo de uma situação, enquanto que essa aqui, 
toda, toda recatada com seu caderninho e o lencinho, aproveita a situação 
para dar uma olhada nela. Não tenho a certeza de que é por... Por um elo 
afetivo, eu noto, aprendi com o tempo que, ‘Ah, a cabeça da mulher é muito 
diferente da cabeça do homem’. Eu não acreditava nesse fato, mas existe 
essa relação, né? Aquela foto anterior, eu acho que ela é muito mais simples, 
em termos de... Essa foto pode ser uma paquera, pode ser uma briga, uma 
discussão de alguma coisa, é... Esta... Esta de baixo não está com uma cara 
boa, o sentimento dela é de revolta, ou de, uma emoção ruim. Esta aqui, 
atrás da árvore, com uma sensação de ‘Eu não fui entendida’, ‘Eu não fui 
feliz’, ou até elas não se viram! Essa estava indo para uma situação que ela 
tinha que resolver, e esta, mais próximo, aguardou para dar uma 
paqueradinha, uma olhadinha... É. Eu imagino assim. É, outra foto de um 
campo, né? De um local campestre que... Que acho que aconteceu isso.” 

 

Por suas projeções, podemos deduzir que mulheres, de uma forma geral, 

suscitam em Otávio sentimentos confusos, porque, de imediato, ele cria uma história 

em que duas moças se olham, estabelecem um contato visual, algo importante com 

relação ao reconhecimento do outro. Mas, logo em sequência, uma das 

personagens é concebida como estando irritada e não buscando o encontro, 

enquanto a outra, não, esta fica à espreita e à espera, mas a cena se torna tensa. 

Ambas, assim, acabam se tornando presas de sentimentos não positivos, em que há 

a percepção de incompreensão por parte de uma delas, finalizando com a 

possibilidade de nem sequer terem se visto, ou seja, a relação, que tinha até certos 

toques maliciosos – que pressupõe que Otávio tenha a representação da 

homossexualidade tanto em suas versões femininas quanto masculinas – é anulada. 

Racionalmente, Otávio faz crítica à mulher, trazendo sua experiência de 

ter convivido profissionalmente com o gênero a ponto de afirmar o quanto as 

diferenças entre homens e mulheres são reais, ao mesmo tempo em que relembra a 

prancha anterior, de um grupo de homens, e de como ele se sente mais confortável 

diante de seus iguais. 

Ele finalizou a história distanciado dela, não há mais personagens nem 

conflitos entre eles, somente a imagem bucólica do campo, inerte. 
 

d) Prancha 10 - O abraço 

 

Nestor 

 

Nestor: “Aqui, que eu vejo aqui? Parece um casal, também, que está se 
abraçando, é um homem e uma mulher, ela é já de mais idade, parece, mas, 
mas assim, é um abraço de conforto, assim. É... Pode ser os pais, estão, 
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alguma coisa eles perderam, e estão se abraçando e confortando um ao 
outro.” 
Inquérito: “Qual é o sentimento que eles têm?” 
Nestor: “Aqui, sim, eu vejo um sentimento de tristeza, não é um abraço assim, 
de... De amor, de carinho, é um abraço de... Uma perda de alguém querido. 
Então os dois devem ser os pais de alguém, ou alguém muito querido que foi 
perdido, então esse abraço está representando assim, eu vejo assim.” 
 

A Prancha 10, que ilustra um abraço, não provocou em Nestor um 

estímulo que o tranquilizasse, pois inicia sua fala com uma pergunta direta, como se 

estivesse pressionado pelo teste, ou não soubesse o que era para ser feito. 

Nestor identificou um casal formado por um homem e uma mulher, mas 

não em um abraço amoroso e, sim, de conforto ante uma perda, ou seja, a prancha 

o mobilizou para a morte, algo que não é comumente associado a esta lâmina. O 

casal se conforta, há apoio entre eles, mas não amor. 

Podemos associar sua projeção à sua própria história, quando, ainda 

casado, seu filho morre ao nascer; possivelmente a lâmina o remeteu a este 

momento de dor partilhada entre ele e sua então esposa. 

 

Otávio 

 

Otávio: “Bom, essa foto é um... Uma grande demonstração de afetividade, 
né? Aqui pode ser um casal, pode ser de um... Um homem e a sua mãe... É 
um, é a pura expressão de um, de, de um sentimento de bem estar entre 
duas pessoas. Eu acho que é um casal, um homem e uma mulher, estão 
assim, com, atingindo o, o, a êxtase do contato, né? De olhos fechados, com 
a mão... Pode ser um reencontro, pode ser uma despedida, ou pode ser 
simplesmente ‘Que bom estar ao seu lado’. Né? Mas eu acho que está mais 
para um casal. Eu não vejo dois homens aqui. Apesar que ele fez uma coisa 
de barba, aqui, mas eu continuo achando que é um casal.” 

 

Otávio projetou, a nosso ver, o seu ideal de casal, com demonstração de 

afetividade, de bem-estar entre ambos, o êxtase do contato, como bem definiu. Um 

abraço amoroso, que tanto pode marcar um reencontro como uma despedida; 

preferencialmente, o estar junto de forma plena. Embora não tenha identificado um 

casal homossexual, pensamos que projetou a sua própria relação com Nestor. 
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e) Prancha 18MF - Mulher que estrangula 

 

Nestor 

 

Nestor: “Aqui duas mulheres, né? Também essa, essa que está em pé com, 
com um ar, assim, de piedade, e de conforto, também, tentando passar um 
conforto. É... Aqui devem ser mãe e filha. Mãe e filha, mas a mãe, a mãe eu 
acho que é esse que é a mãe, que está aqui, a filha...  Mas ao mesmo tempo 
dá a impressão que não é um conforto, olhando com mais... Parece que essa 
pessoa tá fazendo um... Um... Está segurando, assim, com mais... Não é 
carinho, não está segurando com carinho, parece uma agressão. Está 
parecendo uma agressão e essa pessoa aqui não está com piedade, parece 
que está com raiva.” 
Inquérito: “O que será que pode ter acontecido?”. 
Nestor: “É, mostrar, é, é, essa pessoa, assim, que está em pé, que poderia 
ser a filha, dá a impressão que não tem paciência com a idade dessa que 
está aqui. Então ela está, eu acho assim, ela não está com paciência com a 
idade. É, parece que aqui, de mais idade, e ela perdeu a paciência e parece 
que está forçando ela a alguma coisa.” 

 

Nestor identificou mãe e filha e, a princípio, visualizou uma personagem 

com piedade pela outra, em uma situação de conforto entre as duas. Porém, essa 

projeção não se mantém e ele percebe que existe, na verdade, agressividade entre 

elas, há a raiva de uma delas. Ele identificou, assim, o estímulo que originalmente é 

característico dessa prancha, mas não consegue sustentá-lo, deriva para 

sentimentos que o atenuam, finalizando simplesmente como falta de paciência por 

uma questão de diferença etária, relação entre a mais velha e a mais nova.  

Podemos interpretar que Nestor possa ter dificuldade de lidar com sua 

agressividade, pois, embora a reconheça, não consegue exprimi-la, como que 

adaptando sua história para um final reparatório. 

 

Otávio 

 

Otávio: “Bom, me parecem duas mulheres, e... Elas estão assim, num final de 
uma séria conversa em que elas tinham que... Acertar alguns pontos e... E 
nessa posição de, de querer estar bem, eu não sei se subjugamento dessa 
segunda, mas...” 
Inquérito: “Quem que elas poderiam ser?” 
Otávio: “Elas poderiam ser um casal, elas poderiam ser mãe e filha...” 
Inquérito: “O que você acha que elas estão sentindo?” 
Otávio: “Elas estão sentindo o, o, a vontade de, ou a dificuldade em resolver 
uma, uma parte emocional que foi deflagrada entre elas. Não me parece, 
assim, um encontro amistoso em que duas pessoas estão... Pela face dela, 
me parece que elas... Acabaram de conversar muito seriamente sobre a 
dificuldade de um assunto, e que agora, assim, nos ‘finalmente’ que nós 
temos que acertar esses pontos, elas estão na fase de cessão, né, vão ter 
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que ceder e, e depois falar ‘E agora? Agora vai ter que ser assim’. Essa é a 
ideia que me deu. Mesmo que elas sejam um casal, me parece que é... É o 
fim de uma, de um acerto de contas, e, e o olhar de, até um pouco de 
decepção, com um olhar de afeição, mas eles estão terminando um assunto 
muito sério entre eles.” 
 

 

Aparentemente, Otávio percebeu o caráter agressivo da prancha, mas o 

relativizou com uma projeção mais conciliadora, uma conversa séria. Ele traz a 

possibilidade de elas serem um casal, tem representação da homossexualidade 

entre mulheres, bem como aventa poderem elas ser mãe e filha, ou seja, pode ser 

para ele difícil perceber com clareza as relações femininas, como já havia 

expressado em prancha anterior. 

Ao mesmo tempo, Otávio demonstra entender que uma conciliação é 

obtida a partir de uma compreensão dos limites de cada um, e da necessidade deles 

de se adaptar, por meio de cessões que, por sua vez, podem conduzir tanto à 

afeição quanto à decepção. Dessa forma, ele encerra sua história com um final em 

que a resolução não é tão construtiva, porque implica abrir mão de algo, ou mesmo 

certa subjugação, o que pode vir a significar ausência de alteridade e supremacia de 

uma sobre a outra, o que resultaria possivelmente em decepção. 

Acreditamos que a prancha suscite nele a necessidade de distanciamento 

de emoções que podem lhe ser difíceis de ser discriminadas, porque justamente lhe 

trazem o universo feminino, algo com que ele sempre lidou profissionalmente, mas com 

o qual, pessoalmente, não teve muito contato, pois perdeu a mãe quando menino.  

Talvez essa defesa possa vir a explicar o porquê de ele ter alterado o 

sexo das personagens, finalizando com o pronome masculino eles, algo mais 

reconhecível para ele, possivelmente. 

 

f) Prancha 16 - Em branco 

 

Nestor 

 

Nestor: (Suspira). “Em branco na vida? (Ri). Não, eu acho que, é, todo mundo 
tem assim um fim da história, acho. A gente caminha tanto tempo, a gente 
nasce, cresce, sofre, e de repente você está diante de um... Diante daquilo 
que você vai, né? Não é que você vai prestar contas, mas é que eu, você 
chegou no seu limite. Então toda a sua vida, está tudo aqui, está tudo cheio 
no seu, no seu atrás. Aqui é seu enfrentamento para ir embora.” 
Inquérito: “E qual é esse seu sentimento?” 
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Nestor: “O sentimento de vontade de não ir, né? Acho que a gente vem aqui, 
tem, trabalha, sofre, e tem tantas coisas que a gente faz, que chega numa 
hora em que você vai partir, pensa em partir, eu não penso, assim, em 
morrer. A gente... Eu vou morrer um dia, sei que vou. Mas a gente não... Eu, 
particularmente, não...  Não penso assim, ‘O que que vai acontecer?’, mas 
isso aqui pra mim representa isso. Eu acho que um dia vai acontecer isso, eu 
vou precisar ir e seja o que Deus quiser. Não sei o que tem do outro lado, 
mas é o enfrentamento da, é o encerramento da vida, mas, no meu crer da 
vida, com continuidade depois.” 

 

Nestor, na prancha em branco, não projeta seus sonhos futuros, mas a 

lâmina o motiva a falar do final de sua vida e, com ele, ao enfrentamento da 

somatória das ações que teve durante a existência. Podemos pensar que Nestor se 

sente na berlinda, em julgamento, talvez, por ter assumido sua vida com Otávio, 

sendo pai de três filhos, por ter gerado sofrimento para sua ex-mulher e familiares. Suas 

ações, assim, não o deixam livre para se projetar e aos seus sonhos; existe como que 

certo receio de, na hora do enfrentamento referido à morte, receber algum julgamento. 

 

Otávio 

 

Otávio: “Eu gostaria muito de... De rever a minha história com o Nestor, 
porque a experiência que nós tivemos. Porque eu nunca fui contra, hã, estar 
ou falar ou ter uma orientação de uma pessoa, é, para nos ajudar, porque eu, 
eu, dentro da minha profissão, eu acho que a gente tem que aprender a 
renovar, a crescer, às vezes o problema é o medo de quem, de que 
profissional você vai encontrar, porque você pode encontrar um psicólogo, ou 
mesmo um amigo. Porque eu, como venho de uma geração um pouco mais, 
de mais anos, eu brinco assim, que os psicólogos ganharam muito com a 
perda das amizades. Porque o maior psicólogo era o seu amigo. Você 
chegava, você contava, você deitava no colo dele... Eu tive amigos assim. É, 
então, eu, eu, foi a primeira oportunidade que nós tivemos de falar de nós, um 
para o outro. E isso me trouxe muita emoção e muita reflexão, nos dias 
seguintes. E eu tenho certeza que nós viveríamos uma vida igual a que nós, 
é, iniciamos, com certeza com mais acertos do que erros, né? Encarando as 
coisas mais de frente, às vezes, e, eu... Eu não sei, mas eu acho que eu 
estou mais tolerante, depois de sua vinda aqui. Porque a partir de agora, nós 
sempre vamos viver um dia mais diferente do que os anteriores, porque nós 
estamos envelhecendo, nós estamos com muitos projetos gostosos, mas por 
outro lado você percebe que nós não somos mais os mesmos, de paciência, 
de saber ouvir, de, de encarar, de ver as coisas. Então eu acho que a minha 
história aqui nesse papel, eu quero fazer de novo um encontro que há 33 
anos essa semana, dia 11, nós comemoramos, né? Eu queria reencontrá-lo. 
Eu não tenho nenhuma... Formação, é... De, de nenhuma religião que adota 
a, a, essa parte espiritual, mas eu acredito nisso. Acho que a sua vinda aqui 
não foi por acaso, viu? E, é, e a gente se encontra não é por acaso. Eu não 
gostaria de mudar nada na minha história. (Ele está visivelmente 
emocionado). Porque eu consegui ter aquilo que eu sempre senti dentro da 
minha casa, sabe? Aquele parceiro, aquele companheiro, aquele amigo 
mesmo... Eu acho que até é isso que afasta as pessoas da gente. Quando as 
pessoas notam, assim, que nós somos muito diferentes, eles se revoltam, 
eles acabam arrumando uma desculpa e, ‘Ah, o Otávio é um chato’. Então, eu 
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não queria, não gostaria de mudar, e, voltando um pouco ao lado do meu pai, 
eu não vou nunca esquecer quando ele me chamava assim, pertinho dele, e 
falava assim, ‘Vocês não podem brigar, vocês se gostam muito, muito para 
vocês brigarem’, né? (Emociona-se). Né? E eu quero assim, queria nessa 
tela, aqui, que fosse desenhado assim, você ainda não viu, mas quando a 
gente se encontra, que a gente fala ‘Ah, vamos almoçar juntos? Te pego lá no 
trabalho’, sabe? Nós temos aquela carinha gostosa de sempre, é isso o que 
eu queria ver nessa tela, porque nós também temos muitas diferenças, é... 
Mas, a gente sabe, é, está aprendendo, melhor, a se defender, a se proteger, 
até a falar, coisa que eu sempre fui o falador, e ele sempre foi o ouvinte, né? 
E hoje ele está falando mais, e hoje... Eu estou tendo que aprender a ouvir e 
não retrucar. Porque eu não posso travá-lo, né? Eu quero que ele se liberte. 
Então é isso aí.” 

 

Otávio se soltou na última prancha, disse da importância de Nestor em 

sua vida, que a validava, ou seja, o quanto havia sido importante e fazia sentido seu 

relacionamento com ele. Traz o olhar amadurecido que, ao se voltar para o passado, 

avalia que poderia ter sido diferente, com soluções mais adaptadas, mas, ao final, 

Otávio se apresenta com sonhos e planos para o futuro, consciente do que quer 

para o seu envelhecimento. 

Ele também deixa claro o quanto se relacionar é algo de extrema 

relevância; refere, também, que teria sido muito bom encontrar um profissional com 

quem pudessem ter contado nos momentos de crise, e quanto de desconfiança 

existe em se abrir para um desconhecido. Otávio trouxe, em sua fala, a importância 

da postura ética e de cuidado para com os sujeitos de uma pesquisa, na medida em 

que ela pode vir a ser terapêutica, como, neste caso, parece ter sido. 

Recuperou a imagem do pai, também considerado um grande 

companheiro, e acentuou a alegria de ter realizado o que sempre desejara: uma 

relação de amor, companheirismo e dedicação de um para o outro. 

 
7.4.4      Considerações gerais sobre os dados 

 

Os dados do TAT, como nos demais casos, trouxeram acréscimos valiosos à 

compreensão das dinâmicas psíquicas de Nestor e Otávio, pois houve muitas respostas 

confluentes nos dois instrumentos, a entrevista e o teste, bem como nos permitiu associar 

informações entre ambos, a fim de tipificar o vínculo que construíram. 

Nestor, aparentemente mais contido e com fala em tom baixo, revelou que suas 

projeções inconscientes têm muito da agressividade que precisou reprimir ao longo de sua 

vida, e como isso deve ter sido difícil para ele, pois, já em sua primeira história, o que nos 

trouxe, aparentemente, pode ter sido a relação que teve com sua ex-mulher. Contudo, 
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inverteu as polaridades e se identificou com a figura feminina, que deseja se explicar, mas 

que não tem escuta para o que quer dizer. Não há solução para o conflito entre este 

homem e esta mulher reproduzidos na Prancha 4, só o rompimento após a traição. 

A história de Otávio para a mesma prancha tem outra direção, pois o casal 

permanece junto após ambos cederem, tema que pode sugerir, inclusive, o casal parental, 

pois sua mãe era vista como dona de muitas habilidades, casada com um homem com 

quem não podia ir ao cinema, por ele ter dificuldades na leitura, o que talvez tenha exigido 

muitas adaptações de ambos. Ao mesmo tempo, ele também reconhece que a conversa 

lhe é muito importante e deve ser feita com o intuito de resolução, para que a mágoa possa 

ser esquecida. 

Nestor e Otávio, em suas respostas à entrevista, quase não mencionaram 

amigos do casal, somente as referências de Otávio às vivências difíceis que teve com seus 

amigos heterossexuais, quando ainda morava no interior. Já vivendo juntos, fizeram 

menção a amigos com os quais costumavam passar os fins de semana, mas dos quais 

acabaram por se afastar, pelo motivo de eles se sentirem diferentes em seus desejos – 

Otávio, nem quando jovem, gostava de frequentar lugares destinados exclusivamente aos 

homossexuais. Eles não vão a baladas, são monogâmicos e estão sempre juntos, algo que 

era criticado por esses amigos. 

A Prancha 9RH, retratando o grupo de iguais, não os estimulou a muitas 

percepções. Nestor nem chegou a ver pessoas, apenas um amontoado sem interação 

grupal, trazendo um personagem que fica de vigia enquanto os outros descansam, pronto 

para avisar a todos se alguma ameaça sobreviesse. Um grupo de homens, assim, não lhe 

sugeriu sexualidade ou cooperação; ao contrário, sobrevieram-lhe sentimentos 

persecutórios. Otávio não se mostra reprimido ante sua sexualidade, pois enxerga que os 

homens tiram casquinha entre si, mas esse desejo tem que ser velado, não é aberto, é um 

prazer escondido do contato entre os corpos. Porém, a ação não se desenvolve, não há 

sequência na história nem integração entre os personagens. 

Na Prancha 9MF, Nestor nos traz uma história de dissimulação, em que uma 

das personagens fez algo errado e a outra quer esganá-la. Não há encontro, pois a 

perseguida se esconde, safando-se da violência. Em outras palavras, aparece a culpa por 

um ato considerado incorreto, mas, por meio do disfarce, a situação pode vir a ser 

contornada. Em sua vida pessoal, quando de seu apaixonamento por Otávio, Nestor 

vislumbrou a possibilidade de continuarem a relação veladamente, disfarçando-a mediante 

o casamento dos dois com mulheres, algo que não foi possível pela não anuência de 



248 
 

Otávio. Mas não só, foi inviabilizada também pela reação desesperada que sua ex-esposa 

teve quando descobriu a traição do marido com o melhor amigo. Pode ser, assim, que 

Nestor talvez se posicione, frente ao conflito, de forma não muito clara, o que talvez venha 

a explicar a necessidade de seus filhos, já adultos, o confrontarem para que, finalmente, 

esclarecesse sua ligação com Otávio. Possivelmente, ao não lidar com sua própria 

agressividade e ainda trazendo culpa por sua escolha amorosa, ele tenha que fazer uso do 

mecanismo da repressão de seus impulsos, o que lhe fornece uma aparência de calma 

que, contudo, nas respostas ao TAT, pudemos perceber não ser de todo elaborada, pois 

manifestou irritabilidade quando se viu pressionado a criar histórias. 

Otávio tampouco não enfatizou o encontro entre duas mulheres, embora, a 

princípio, tenha reconhecido que havia pelo menos um olhar entre ambas; depois, elas 

nem mais se olham e, ao final, transformam-se em eles. O que sugere identificação com a 

homossexualidade só masculina, a partir de sua própria experiência de vida, bem como um 

desconhecimento do feminino, pelo pouco tempo de convívio com a mãe. 

Nestor, na Prancha 10, não projeta um abraço de amor, mas, sim, de consolo 

por uma perda. Ao trazer a morte para uma situação afetiva e acolhedora, podemos 

considerar que ele tenha, em si, alguns elementos depressivos; mas também podemos 

associar o casal à perda real de seu filho. Ao pensar em toda a vitalidade de Otávio, de 

serem dele as iniciativas para que a relação se edificasse – é ele quem aluga casa, quem 

conduz Nestor para seu conselho de classe a fim de ser seu parceiro legitimado, quem tem 

o sonho de morar no estrangeiro –, podemos ter em Nestor o que se deixa motivar pelo 

outro e a ele responde. Porém, não percebemos que isso seja feito de modo hierárquico ou 

subserviente: Nestor pode não ter a primeira ideia, mas é quem viabiliza com praticidade os 

projetos do parceiro, neles se imiscuindo e os transformando em realidade a partir de 

decisões que toma com relação ao patrimônio dos dois – pelo qual Otávio não se interessa, 

mimado que confessadamente diz ser. 

Já Otávio, nesta prancha, parece-nos que conta a história da relação que 

sempre quis ter, em que o casal é amoroso e tem, no encontro, o êxtase e a plenitude de 

estar junto – e aqui cabe o modelo do fusionamento como o ideal, duas partes que se 

fundem em uma só, sem diferenças nem terceiros. Podemos deduzir, relacionando aos 

dados da entrevista, que, para ele, os momentos em que dividia Nestor com os filhos 

deveriam ser muito penosos; o mesmo ocorrendo quando se sentia excluído de 

determinadas vivências na época das férias das crianças, em que ele ia trabalhar e Nestor 

saía para passear com os filhos. Isso se estende ao sonho de querer viver com o parceiro 
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em outro país, fazendo tudo junto, como seu pai e sua mãe, que nunca saíam separados e 

viviam amorosamente um para o outro. 

A Prancha 18MF, com a ilustração de duas mulheres, evoca em Nestor a 

agressividade de uma em relação à outra, mas, como podemos associar com as respostas 

que deu à entrevista, ele apresenta, possivelmente, a dinâmica de amortizar 

comportamentos não construtivos, pois, aqui, ele transforma uma história agressiva em 

uma relação de mãe e filha pontuada pela falta de paciência. Nestor, na verdade, não 

enfrentou de fato sua situação em relação à ex-mulher, foi deixando as coisas acontecerem 

até ela ter um quase surto ao descobrir e querer se matar. Pela reação dos filhos que o 

pressionaram, também podemos supor que não esclarecia com firmeza o relacionamento 

que tinha com Otávio. Antes, quando confrontado, chorava, não disse ter manifestado 

sequer contrariedade ante a atitude de julgamento dos irmãos, reprimiu o que sentia, em 

atitude de disfarce das próprias emoções. 

Otávio, por sua vez, permanece na projeção de certa dificuldade na 

compreensão das mulheres, colocando-as como mãe e filha e sob relação hierárquica, 

com caráter de subjugação, em que até acontece uma conciliação, mas que incorre em 

decepção. 

A Prancha 16 talvez possa nos trazer mais um dado com relação ao tipo de 

vínculo que construíram, pois, enquanto Otávio traz a sua força na vida, reavalia e legitima 

suas escolhas, concedendo a Nestor um valor integral, este se vê envolvido em uma 

projeção de final de vida e de sua consequente avaliação sobre os atos cometidos, 

mostrando-se temeroso e, possivelmente, ainda atrelado a sentimentos de culpa por tudo o 

que viveu. 

Ao considerarmos as possíveis alianças inconscientes que fizeram e que, ao 

longo dos anos, permaneceram estáveis, também podemos vislumbrar sentimentos que 

talvez tenham requerido ser recalcados para, pelo viés do negativo, auxiliar na estruturação 

da díade. Permitindo que eles, por exemplo, consigam realizar o sonho de viver só os dois 

em outro país – “(...) as alianças inconscientes são estabelecidas pela vedação dos 

inconscientes dos sujeitos que entram em acordo para estabelecer essas alianças” (KAËS, 

2014, p. 43). 

De igual maneira, possivelmente, o fato de Otávio evitar atritos e querer viver 

uma vida sem conflitos estabeleça inconscientemente em Nestor a necessidade de ser 

contido e represar sua agressividade latente, em alianças de negatividade de obrigação 

possibilitadoras da relação. 
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8        DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

Segundo os dados obtidos, pode-se observar que os quatro casais desta 

pesquisa demonstraram empenho na construção e na manutenção do vínculo 

conjugal e da harmonia no convívio do dia a dia, embora ressaltando a singularidade 

de cada par e de cada um de seus membros, individualmente. 

Nos discursos da maioria dos participantes, não houve nenhum tipo de 

culpabilização consciente, acusação, atribuição de qualquer sentimento de menos-

valia do outro, como é comum acontecer aos casais em crise, normalmente queixosos 

(LEVY, 2013). Com exceção de Ísis, mais ansiosa e com comportamento que nos 

pareceu controlador sobre Raquel, os demais falaram tanto de si quanto da relação com 

afetividade e autonomia, cada um expressando seu ponto de vista com liberdade. 

Em nenhuma das entrevistas ou das sessões de aplicação do TAT houve 

momento de constrangimento ou demonstração de algum tipo de discórdia entre os 

membros dos casais. Ao contrário, mesmo em se considerando as expressões de 

emoção, de lembranças doloridas, porque marcadas pelo preconceito e pela não 

aceitação social, o clima emocional dos encontros se deu de forma comprometida, 

porém leve, com espaço para o choro e para o riso. Podemos considerar que Ísis 

possa ter sido a exceção, ao qualificar o teste como confessionário e demonstrar 

maior ansiedade durante a aplicação – porém, vale ressaltar que sua fala é engraçada, 

não é taciturna, mesmo quando trouxe lamentações, o fez de forma espirituosa. 

Considerando-se o fato de esses vínculos terem se constituído e se 

mantido ao longo do tempo sob forte preconceito, indicando inclusive a presença e a 

superação de muitas situações adversas, os casais parecem mostrar com essa 

trajetória vincular o vigor de suas conjugalidades, que foram se fortalecendo por 

meio da convivência a dois, até chegarem ao momento atual do envelhecimento. 

Eiguer (2013) nos trouxe os quatro princípios que existem em um vínculo 

intersubjetivo de casal, quais sejam: o respeito, que pressupõe crítica um ao outro, 

mas ausência de julgamentos; o reconhecimento mútuo de que o outro existe e tem 

sua própria forma de ser, sendo a diferença tão importante quanto a similitude; a 

responsabilidade sobre o outro, cuidado e preocupação com o que lhe acontece; e, 

finalmente, a reciprocidade dos investimentos, o interesse no desenvolvimento e na 

manutenção da relação amorosa. Relacionando essa perspectiva teórica aos quatro 

casais pesquisados, podemos deduzir que todos conseguiram construir seus 
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vínculos baseados nos quatro R, cada um em suas porcentagens singulares, com 

mais ou menos dificuldades neste ou naquele aspecto, porém, vivenciando-os, pois 

estavam inteiros e disponíveis em suas relações, envolvidos com a manutenção da 

boa convivência, do respeito e da admiração mútuos.  

A herança heteronormativa que receberam, assim, foi adaptada aos seus 

estilos de vida. Por um lado, durante um bom período, ela realmente veio a pesar, 

como no caso da adolescência e da juventude de Dani, na busca de Ísis, nos filhos 

de Nestor, em Donato e seu desejo de não ser o Filho sequencial, querendo a sua 

singularidade. Por outro, no entanto, ela foi impulsionadora – Raquel já tinha se 

casado de véu e grinalda e tido um filho, podia se permitir ousar; Tomás se fez por si 

mesmo, escorado no legado de trabalho para conquistar seu lugar ao sol; Otávio se 

apoiou em sua profissão; e Nancy, de tanta paixão, pouco dela se deu conta. 

As referências afetivas, identitárias e de pertença são proporcionadas 

pelo grupo familiar, a partir das transmissões psíquicas; e, para esta geração, 

especialmente, não houve espaço de reconhecimento aos seus relacionamentos, 

visibilizados, porém não-nomeados por conta de mecanismos defensivos muito 

primitivos – uma única vez, Tomás mencionou a mãe de Donato como sogrinha, mas 

foi só; os irmãos de Donato nunca foram os cunhados de Tomás, são os irmãos de 

Donato, e vice-versa. 

Essa hipótese pode se adequar ao descompasso que Ísis teve em relação 

ao seu legado. Embora dele tenha se apropriado, porque teve vida profissional 

criativa como a do pai, com um trabalho eminentemente intelectual, não conseguiu 

se enxergar assim. Somente se via como cópia, sentindo-se alijada de seus irmãos 

quando criança e não conseguindo se encontrar em suas parcerias amorosas. 

 

“O espaço grupal está continuamente em nossa vida psíquica uma vez que 
nossos personagens internos coexistem organizados em uma dinâmica 
particular de interações que dão sentido à elaboração de afetos e 
pensamentos, assim como contribuem para expressar diversas 
manifestações físicas por meio das quais as emoções se configuram 
(CORREA, 2000, p. 17). 
 
 

É possível que Raquel tenha apresentado algo a Ísis que ela, 

inconscientemente reconheceu - uma estrutura com filho e formato tradicional, 

conforme referência sua ao dizer que o interesse primeiro que nasceu entre elas foi 

o de tesão e adequação, uma se moldando à outra como argila. No caso dela, 
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fazemos uso do texto de Sussal (1993) para explicar que, possivelmente, uma 

psicoterapia com ênfase no acolhimento e confiança pudesse conduzi-la a um 

equilíbrio entre partes que, aparentemente, não estão elaboradas e que podem levá-

la a angústias. Consideramos esse ponto por ela mesma identificar que tem 

homofobia internalizada; por seu discurso de perdas, e não de somas, embora 

também tenha apresentado suas cicatrizes como marcas de uma batalha que foi 

ganha, mas com muitas baixas.  

Recorrendo ao dizer de Downey e Friedman (1995), ela internalizou 

representações negativas de sua homossexualidade e provavelmente isso tenha 

criado um conflito entre o que queria ter sido e o que conseguiu ser. Embora 

apresentasse sua relação com Raquel com muita alegria e tenha construído um 

casamento celebrado por ambas e também pelo filho de Raquel - seus 25 anos de 

relacionamento, foram comemorados ao lado dele e de sua namorada, que levaram 

para as duas um bolo com velinhas -, Ísis tem um discurso ambivalente em relação a 

conquistas e perdas em sua vida. Com isso, alivia-se provisoriamente, ao projetar 

suas angústias em Raquel, e, assim, para defender-se de sua fragilidade, exercer 

um controle que pode vir a dificultar uma comunicação com mais amplitude, entre as 

duas, para acolher suas singularidades. É uma dinâmica que permanece e que a 

sustenta, mas que não substitui as vivências internalizadas de solidão e de perda de 

sua infância e que a faz dizer que sempre, no fim, é a abandonada. 

Raquel, por sua vez, mencionou em suas respostas ao TAT o fingimento, 

indicando que, quando via um casal enamorado, aquilo soava para ela como não 

confiável, não era uma situação que a confortasse, ao contrário, deixava-a 

angustiada. Aqui, podemos levantar que, ao fazer da filha do casal o olho da mãe, 

seus pais podem ter fornecido a ela as dúvidas sobre o que seria ou não verdadeiro 

em uma relação amorosa - ela assistia às danças do pai com as modelos, via sua 

mãe ficar muito nervosa ao saber do comportamento do marido, mas o casal 

parental acabava mantendo-a nesse lugar de terceiro que sustentava o vínculo 

deles. Daí a dificuldade que ela tem, aparentemente, de confiar no que vê, tendo 

também a necessidade de ser vista para se sentir com existência. 

Raquel buscou companheiras com as quais pudesse ter a liberdade para 

ir em busca do conhecimento que desejava, Sandra e Ísis, realizando o legado da 

mãe, que viveu irrealizada porque não se conformava com a vida de dona de casa, 

era uma estudiosa por conta própria.  
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 Pode-se também vislumbrar acordos inconscientes no fato de que Ísis 

buscou uma mulher como a mãe, que preservava a estrutura familiar, mas, ao 

mesmo tempo, tinha certo comportamento de alheamento - como tudo indica que 

Raquel tem, principalmente em seu ambiente doméstico. Por outro lado, Ísis 

identifica-se com o pai no papel de profissional bem sucedida e no modo como 

procura tomar a dianteira e controlar Raquel.  

Na família de ambas, sentimentos referentes à sexualidade fora do 

padrão heteronormativo e tradicional familiar, sempre estiveram sob repressão: 

Raquel disse que o pai sentia amor de irmão por sua cunhada, com quem fez 

parceria no cuidado à filha mais nova e, depois, na tutelagem à neta; a tia paterna e 

a mãe de Ísis, que a aconselhava a ser mansa, e que se considerava herdeira dos 

filhos da cunhada.  

Talvez possamos perceber nestas relações algo que não seja 

reconhecido por pertencer à esfera inconsciente, não sendo transmitido por ser 

negado, configurando herança transgeracional - como essas mulheres casadas e 

presas à determinada configuração familiar poderiam reconhecer sentimentos entre 

si que expressassem desejos homossexuais? De igual forma, como poderia o pai de 

Raquel se enamorar da irmã da esposa morta, ou vice-versa? Nem Raquel, ao 

contar a história, conseguiu imaginar essa situação. Porém é interessante observar 

que a irmã de Raquel apresentou problemas de comportamento desde cedo, aos 18 

anos engravidando, algo que talvez possa revelar não só certo despreparo do pai e 

da tia, quanto à sua formação, mas a eclosão nela da liberação de uma sexualidade 

vivida no grupo familiar/geracional de forma negada. 

 

Nada pode escapar a ser transmitido de uma forma ou de outra. Nenhuma 
falta, nenhuma transgressão, nenhuma morte, nenhum delito, com sua carga 
de culpa e de vergonha, podem ser abolidos; obrigados a serem transmitidos, 
inclusive com os impedimentos, interditos, mecanismos de defesa que eles 
suscitam e colocados para evitar que seja conhecido, sabido ou dito aquilo 
que deveria não ter sido, o que foi traumático, ou seja, acontecimentos que 
irromperam, em um dado momento da história, por destruição das para-
excitações psíquicas individuais e grupais, fazendo fracassar as formações e 
os processos capazes de metaboliza-los, de torná-los pensáveis, de integrá-
los em uma psique e em uma história (GRANJON, 2000, p. 25).  

 

A transmissão psíquica que não é simbolizada, ou seja, que não se 

transforma em um legado intersubjetivo, partilhado tanto pelo indivíduo quanto pelo 

grupo, é transferida em estado bruto, até que algum descendente possa vir a 
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transformar esse material negativo, ou deixá-lo permanecer por conta de ser um 

modelo protetivo familiar. 

O discurso de perda de Ísis poderá vir a impedir que o par atinja o que 

Herzmann (2011) denominou de casal criativo, pois é possível que o sentimento de 

Ísis frente ao alto preço pago por ser homossexual implique em homofobia 

internalizada. Desse modo, ao estruturar seu superego com os preconceitos da 

cultura em que vive, Ísis pode se ver em constante conflito, talvez gerando 

comportamentos punitivos para si e para os demais com os quais convive. 

Outras ponderações necessitam ser feitas – por exemplo, quanto ao 

disfarce. Tomás se sentia deslocado em sua sexualidade; só a mostrava à noite, em 

ambientes compatíveis, achava tudo muito esquisito. Dani queria deixar de ser gay, 

tal era a rejeição que sentia. Nesse aspecto, podemos relevar o fato da não 

existência de modelos a serem mirados como um dos deflagradores do mal-estar de 

se sentir diferente – daí a necessidade de que, cada vez mais, a cultura 

homossexual seja imiscuída em todos os setores sociais. 

De acordo com achados de Esteca (2016), que pesquisou os finais de 

relacionamentos em cinco lésbicas com idades entre os 30 e 60 anos - portanto, 

mais jovens do que os integrantes dos casais desta tese -, o início de vida sexual de 

seus sujeitos se deu sob “(...) culpa, confusão, solidão e vergonha” (p. 116). 

Partilhamos esses resultados quanto consideramos a negação de Dani e seu desejo 

de não mais ser lésbica; a vergonha de Tomás ao pensar que todos poderiam saber 

o que escondia; a culpa de Nestor ante um desejo que pedia rompimento com a vida 

heterossexual que tinha. Porém, mesmo Raquel tendo sido primeiramente casada 

sob a heteronormatividade – o que pode ser traduzido como necessidade de 

legitimação –, quando se descobriu gay, expressou sentimentos de alegria e 

liberdade, o mesmo acontecendo com Nancy, que não relata ter tido nenhuma 

dificuldade nesse aspecto. Donato, por sua vez, tem posição semelhante, até 

mesmo porque buscava ser diferente de algum jeito. 

Consideramos ser especialmente útil relembrar a pesquisa de Friedman 

(1991), realizada em décadas passadas, contudo ainda atual, na qual apontou as 

dificuldades encontradas pelos gays por só poderem contar com um imaginário 

heterossexual. As crianças precisam estar expostas ao amor, a relações de respeito 

e afeto, de admiração e de companheirismo, de conflitos também, porque os há, 

provenientes das possibilidades humanas de inter-relacionamento com o outro, 
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héteros, homos e quantas possibilidades existirem – a Prefeitura de Nova York deu 

o primeiro passo ao reconhecer a existência, poucos meses antes da defesa desta 

tese, de 31 tipos de gêneros (NYC, 2017). Mãos dadas, abraços, beijos, carícias 

fazem parte também do mundo público – é só irmos a um aeroporto que 

presenciaremos vários casais heterossexuais, que, ao se reencontrar ou se 

despedir, fazem uso de seus corpos de forma natural. Por que deveria ser diferente 

para os que amam seus iguais? 

Podemos pensar que o disfarce de Tomás, além de medida protetiva, 

pudesse ter sido fruto de sua insegurança com relação ao seu desejo, 

demonstrando que sua atividade sexual estava deslocada do resto de sua vida, 

exercida durante o dia. Já no caso de Dani, ela não nos trouxe o estranhamento de 

se sentir lésbica, só queria parar com a pressão materna sobre si, interromper a 

obrigação de ter que mentir, esconder-se, visto que, ao contrário, ela sempre foi 

ligada à família e assim a valorizava. 

Depois, durante seu casamento com Nancy, sua posição profissional a 

deixou em lugar vulnerável ante sua sexualidade, perante seus funcionários e 

concorrentes. Uma mulher empresária, que – ao invés do irmão ou dos parentes 

homens – assumiu a direção dos negócios não era algo tão simples para o gênero 

feminino. Muitos confrontos tiveram que ser travados para sua liderança ser 

reconhecida, ainda mais em sua geração: lembremos que Dani tem 68 anos. O mesmo 

ocorreu com Raquel, também ocupando posição profissional de destaque, queixando-

se muito de, na idade em que está, ainda ter que disfarçar um casamento tão longo. 

Temos que levar em conta, entre outros dados, as conclusões reveladas 

por estudos com essa população, para poder aquilatar, e não julgar, o porquê do 

não-nomeado.  Deus (2014), ao pesquisar 1.217 homens – de 18 a 77 anos, com 

alta escolaridade e padrão socioeconômico B – sobre as consequências da 

revelação de seu desejo gay, obteve altos índices de discriminação e agressão 

(física, verbal, ameaças, chantagem e constrangimento no trabalho). Ou seja, sua 

conclusão foi que, “quanto mais contextos sociais compartilham a informação acerca 

da orientação sexual, maior é a possibilidade da pessoa homossexual ser submetida 

a atos de discriminação e agressão” (p. 7). Portanto, o receio de se expor é o de se 

ver condenado pelo preconceito; ser alvo de chantagens; dessa forma, o disfarce 

vem a ser uma estratégia de defesa, que acaba por favorecer o desenvolvimento de 

habilidades de percepção do outro tidas como acima da média. 
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Os próprios sujeitos desta experiência confundem-se pensando, às vezes, 
que seus desejos “diferentes” os transformariam em seres particulares, 
diferentes do resto dos mortais. Mas a direção dos desejos para um alvo 
“hétero” ou “homo” sexual não é suficiente para definir a qualidade ética de 
uma pessoa ou de um relacionamento e nem o grau de saúde ou patologia 
(nem o tipo de patologia) que o caracteriza. O mais importante, creio, no 
processo de conquista da tolerância e aceitação social das diferentes formas 
de relacionamento amoroso, é o aumento atual da visibilidade das mesmas, 
que está permitindo o aparecimento e a discussão sobre outras diferenças 
que interessam verdadeiramente, sob o ponto de vista ético, em relação às 
pessoas. Assim poderão emitir-se opiniões justas e realmente críticas sobre 
determinados comportamentos, segundo as regras de convivência básica de 
nossa sociedade, quando ficar claro que homoerotismo não é sinônimo de 
pedofilia, de estupro, de promiscuidade, de frigidez, de falta de amor ou de 
critérios estéticos e que existem diferentes tipos e qualidades de pessoas 
homossexuais e de relacionamentos homoeróticos. Imaginamos também que 
quando for possível olhar os mesmos sem preconceitos poderão aparecer 
algumas características positivas que enriqueçam a percepção de novas 
identidades culturais e vínculos sociais possíveis (BARBERO, 2005, p. 102-
103). 

 

Existem muitas teorias explicativas para o se assumir homossexual. 

Frazão e Rosário (2008), ao se referir a elas, trouxeram um modelo integrativo que 

estabeleceu três fases para o processo: a sensibilização, quando a pessoa começa 

a se sentir diferente e distinta de seus iguais; a tolerância, em que existe a aceitação 

de si e, com isso, a vida dupla assumida entre os iguais; e, finalmente, a integração, 

que, como a própria palavra indica, pressupõe que a faceta da sexualidade esteja 

assimilada pelo sujeito como algo que lhe pertence. Porém, ainda existem dúvidas 

sobre ser a assunção homossexual necessária; muitos dados indicam que nem 

sempre pode ser positivo, dependendo do entorno social do indivíduo. 

Relativizando a idealização de Ísis quanto às suas conversas com Raquel 

– ela falou de acordo tácito, mas, ao mesmo tempo, queixou-se um tanto dele, com 

relação a ter Raquel legado seu apartamento ao filho, embora pelo viés inverso, 

dizendo como ela era compreensiva diante do fato –, aparentemente, esses casais 

conseguiam conversar. Kurdek (1986, 1994, 2003, 2004, 2006) chegou ao resultado 

de que casais do mesmo sexo têm habilidade para dialogar visando a conciliação, e 

não a competição. Aparentemente, gêneros iguais produzem menos atritos do que 

os diferentes, embora qualquer generalização, dada a diversidade conjugal humana, 

seja mera abstração. 

Mas, como vimos, pesquisas comparativas entre héteros e homos dizem 

que este mesmo modelo de negociação e de conversa também se dava quanto aos 

serviços domésticos (KURDEK, 2007) – e os casais desta tese, pelo que pudemos 
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observar e pelo que foi dito nos encontros, exerciam a flexibilidade de gênero sem o 

menor atrito, já era algo superado. 

Se levantarmos a hipótese desenvolvida por Elise (1998) sobre as 

diferenças das performances de gênero com relação às dinâmicas conjugais, em 

que às lésbicas cabe mais ampla fusionalidade, podemos considerar que Dani e 

Nancy perfazem esse perfil. Porém, o mesmo acontece com Nestor e Otávio, ou 

seja, foram os dois casais que se apresentaram mais próximos do modelo dual de 

Puget e Berenstein (1993). De igual forma, não percebemos a falta de intimidade 

atribuída aos homens, pois os dois casais masculinos estiveram muito confortáveis 

durante a exposição de suas vidas, abordando assuntos delicados e sensíveis. 

Tanto para Donato-Tomás quanto para Nestor-Otávio, a atração física foi 

o motivador do primeiro interesse, tendo papel importante até os dias de hoje, 

conforme os mesmos achados que Féres-Carneiro (1997), em que a dimensão da 

sexualidade é bastante valorizada tanto em casais gays masculinos quanto héteros.  

De igual modo, tanto um quanto outro casal não tinha nenhum tipo de estereotipia 

ativo-passivo, dado encontrado nos sujeitos homossexuais com certa frequência, 

relacionando-se por inteiro nas formas por eles desejadas. Este último dado, a 

versatilidade sexual dos homens gays desta tese, opôs-se à pesquisa mencionada 

acima; porém, podemos atribuir essa informação à passagem do tempo, pois aquele 

estudo foi desenvolvido vinte anos atrás, algo a ser verificado posteriormente por 

quem se interessar pelo tema. Mas também consideramos que esse assunto – o dos 

papéis sexuais ativos e passivos no ato sexual – foi trazido somente pelos casais de 

homens; as mulheres não se referiram a isso, como comprova a maioria dos estudos 

a respeito, inclusive o de Féres-Carneiro (1997), em que não são relatadas 

preocupações quanto a esses desempenhos heteronormativos pelas lésbicas. 

Berlfein e Moscona (2009) esclareceram que o corpo e sua expressão 

sexual têm espaço destacado em uma relação, porque é essa troca que inaugura 

um ponto a partir do qual ela se torna distinta de todos os outros relacionamentos 

que porventura existam. As autoras denominaram esse processo de novela corporal 

vincular, já que o corpo sexuado tem um lugar privilegiado na relação. 

As autoras se limitaram à heterossexualidade, não se despregaram da 

diferenciação sexual como base para o simbólico. Talvez pudessem ser mais 

inclusivas e ampliar um tanto seus repertórios vivenciais se tivessem contato, fora da 

situação clínica de consultório, com a fala de Donato, por exemplo, dizendo das 
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ruguinhas de Tomás com tanta leveza e afeto; de Ísis, dizendo que vive sem sexo, 

mas não sem os beijos de Raquel, com quem dorme de conchinha; de Dani ao 

exemplicar como elas criavam momentos de intimidade; e de Nancy contar como 

elas enfrentaram a menopausa e a esperada queda do interesse sexual, superando 

a crise em que estavam; de Nestor e Otávio olhando-se ao falar do sonho de viver 

na Europa – e de Nestor ao dizer que havia ficado louco quando conheceu Otávio. 

Sem exceção, não houve referência a traições - nas duas vezes em que 

foi mencionada, estava associada aos filhos, tanto pela queixa de Otávio com 

relação a Nestor, quando este fazia programas com os meninos ainda crianças, que 

o excluíam, quanto por Ísis não aguentar as solicitações de Osmar, enquanto este 

se sentia preterido pela nova parceira da mãe. Ao contrário, em muitos pontos, as 

respostas da entrevista foram confluentes com os dados obtidos pelo TAT, como no 

caso de Donato-Tomás, que têm na fidelidade um valor de vida. Também vale 

ressaltar que toda e qualquer situação em que há aplicação de testes, isso estimula 

o sujeito a dinamizar suas defesas psíquicas, provavelmente potencializando-as. 

Nenhum dos quatro casais fez referência a ser o casamento semelhante à 

prisão, como aconteceu com os sujeitos mencionados por Vieira e Stengel (2010), o 

que vem a configurá-los como não tendo muitas características concernentes à pós-

modernidade. Nela, os casamentos são atravessados por questões individuais, 

incluindo a liberdade e a necessidade de concessões. Mas existem algumas 

similitudes, como o desejo de que o vínculo amoroso seja duradouro, possibilitando 

segurança e estabilidade. Podemos considerar, assim, que os pares conjugais desta 

pesquisa se inserem mais facilmente no modelo romântico, porém, com elementos 

pós-modernos no sentido de terem que inventar um jeito próprio, por não haver 

modelos a serem seguidos. Neste último aspecto, vêm a contemplar o amor 

customizado analisado por Amorim e Stengel (2014), em que as parcerias têm que 

ser inventadas, e o critério de uma relação que dá certo, nos dias de hoje, é aquela 

“(...) que seja sentida como gratificante e produtiva para o casal, segundo o arranjo 

que é estabelecido por ele (p. 187).” 

Algo que tem que ser considerado é que brigas foram relatadas somente 

por dois casais, ambas enfrentadas, ou seja, a relação se apoiou nas duas pessoas, 

sem submissão de uma à outra, com o objetivo de elaboração do conflito. Dani e 

Nancy brigavam muito no início da relação, devido aos ciúmes de Dani, querendo 

que Nancy se comportasse de acordo com o que ela achava correto; chegaram à 
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violência física, porém, pontuais, quando Nancy se defendeu e se impôs enquanto 

alteridade. O segundo casal, constituído por Ísis e Raquel, experienciou brigas 

quando das discussões entre Ísis e Osmar, o filho de Raquel, por conta do retorno 

do rapaz ao convívio íntimo e cotidiano. Tais confrontos ficaram tão assíduos que 

elas resolveram procurar ajuda psiquiátrica/psicoterapêutica, a qual foi estendida, 

além dos três, à sobrinha que também convivia no grupo. De acordo com Levy e 

Féres-Carneiro (2008), crises costumam ser deflagradas a partir de alguma 

mudança inesperada, que tira o grupo – no caso, o casal – de sua zona de conforto, 

levando à revelação de conflitos que permaneciam adormecidos. Ante a ameaça de 

ruptura, procuram-se ajudas externas, na situação deste casal, psicoterapêutica. 

Donato e Tomás chegaram a se referir a conflitos, mas não pontuaram 

nenhuma crise entre os dois, disseram que nada foi assim tão grave. Nestor e 

Otávio não trouxeram relatos de discórdias entre os dois, mas esclareceram que 

todas as brigas que tiveram foram desencadeadas por causa de Nestor ter filhos. 

Deixaram claro o quanto foram difíceis alguns dos momentos que passaram, 

atestados por certos olhares de cumplicidade com relação a comportamentos do 

outro que geraram pequenos impasses, como a reclamação de Otávio quanto ao 

fato de ter se sentido excluído quando Nestor estava com os filhos.  

Interessante, por exemplo, é o dizer de Nestor, que era um comedor, isto 

é, tinha atitude viril sexual, casado com uma esposa exemplar como mãe no cuidado 

e na apresentação de seus filhos, ou seja, com um padrão tradicional familiar, tendo 

ampliado suas vivências sexuais e de gênero com Otávio, sendo ele quem cuida de 

tudo, da administração financeira do casal ao funcionamento da casa.  

De forma genérica, dados de investigações atribuem ao casamento 

lésbico menor interesse na atração física e, com o passar dos anos, diminuição no 

apetite sexual, com incremento da troca de carinhos, compreensão e 

companheirismo (KIRKPATRICK, 1991). Já os homossexuais masculinos atribuem 

grande valor ao físico e à sexualidade. 

Fomos buscar os dados brasileiros em duas pesquisas antropológicas 

que investigaram este tema. A primeira delas corrobora a visão de decréscimo do 

sexual em prol da amizade em casais lésbicos, como os obtidos por Heilborn (1992, 

p. 145), em seu Doutorado, envolvendo 32 gays das camadas médias com idades 

entre 35 e 45 anos, em que “o casamento é descrito como deslizando do amor para 

a amizade: o cotidiano é marcado pelo companheirismo com forte ênfase no apoio 
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psicológico mútuo.” O segundo estudo, de Alves (2010, p. 218), abordando lésbicas 

idosas, na faixa etária de 60 a 73 anos, atestou que, “em seus depoimentos, a prática 

sexual é vista como elemento fundamental para a existência do casal lésbico.” 

Em nossos resultados quanto aos dois casais lésbicos, que não podem 

ser generalizados, mas somente vistos em suas singularidades, Dani e Nancy 

fugiram desse padrão de decréscimo da atividade sexual, porque o interesse físico 

foi o que prevaleceu no primeiro contato, e elas ainda mantinham vida sexual 

corrente, mesmo em seus quarenta anos de conjugalidade. Já Ísis e Raquel, embora 

tenham se referido a vivências entre elas de muita paixão e ardência, inclusive 

sexual, hoje mantinham contato light, de atividade sexual quase ausente, porém, 

com presença de beijos e abraços.  

O único par que fez menção a religiosidade como dado do cotidiano foi o 

composto por Nestor e Otávio, o casal mais tradicional dos quatro e o único 

legalizado na forma de matrimônio, em suas palavras. 

 

Nestor: “A gente tem, não vamos na igreja, mas todo dia a gente faz a nossa 
oração junto, então, a gente tem uma fé, tem uma fé, tem uma fé.” 
Otávio: “Eu acho que nós temos que acreditar que existe alguém muito 
superior que a gente aprendeu a dar o nome de Deus, né? E a gente veio pra 
cá pra cumprir uma meta, isso eu tenho uma certeza.” 

 

Nenhum dos casais fez menção a doenças, com exceção do acidente 

com Nestor, já superado, quando encontrou em Otávio um grande suporte. Nancy 

manifestou receio de vir a ter Parkinson, pois dois de seus irmãos tiveram a 

enfermidade; por isso, quer se manter sempre ativa. Talvez por ainda estarem em 

uma idade com muita vitalidade, não trouxeram as questões levantadas por Evans 

(2004) quanto às dificuldades de um casal de meia-idade quando um dos parceiro 

adoece ou vem a falecer. 

Com relação à homoconjugalidade em interseção com a 

homoparentalidade, vale destacar que Raquel assumiu sua orientação sexual 

perante o colégio do filho; contudo, não fez o mesmo quanto a sua relação com Ísis, 

ou seja, ela não desestabilizou o status quo heteronormativo, não fez Osmar ter 

duas mães, por exemplo. Foi clara quanto a sua relação amorosa, no entanto, não a 

implicou com a criação do filho, embora Ísis tenha sido presença constante desde os 

11 anos do menino. 
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Nestor nunca trouxe os filhos para morar com Otávio, somente em férias. 

Não foram enteados, apesar de todo o apoio financeiro que disponibilizou em suas 

formações profissionais, e nem sobrinhos, embora chamassem Otávio de tio, porque 

a estrutura do casamento heterossexual não permitia esses arranjos, algo que hoje 

já está em mudança. Não havia, como ainda, em sua maior parte, não há, lugar 

determinado para um casal de mesmo sexo.  

Levanta-se a hipótese de que Nestor, por todos os desgastes que sofreu, 

é o que mais se deixou marcar pelo desconforto que causou, principalmente a seus 

filhos. Foi ele quem trouxe a redação de seu mais velho, e ele se atribui certa culpa 

por tudo o que as crianças passaram. Essas lágrimas ainda estão presentes em sua 

emoção, e talvez sempre estejam, devido ao despreparo do casal parental para lidar 

com uma separação tão difícil, porque não elaborada. Gomes (2015) esclareceu que 

esta situação pode, sim, vir a gerar nesses homens sentimentos persecutórios, 

justamente porque, de certa forma, não enfrentaram a possibilidade de vir a se 

relacionar de maneira inédita, original, por ser esta sem modelos. 

Raquel, por ser mãe e ter a guarda do filho, não passou por essa 

problemática, somente partilhou com Nestor as ofensas recebidas dos respectivos e 

inconformados ex. 

Dessa forma, não há como comparar, a nosso ver, as conjugalidades com 

ou sem filhos, pois as mesmas imprimem especificidades que não podem ser 

associadas. É possível, sim, certo paralelismo entre os casamentos de homens ou 

de mulheres, porque, ainda mais nessa geração, a guarda dos filhos era somente 

concedida à mãe. Isso trazia à nova conjugalidade da mulher a imposição desse 

filho à nova relação, o que não acontecia no casamento dos homens, no máximo 

tendo que passar com os filhos seus períodos de férias. 

Os dados obtidos, assim, nos levaram a considerar que o casal Donato e 

Tomás personificou, em nosso entender, o formato em que havia apoio mútuo e 

respeito às diferenças, desejo e vontade em estar junto, e em que as conversas 

eram entendidas como valor máximo e ponto nevrálgico dos acordos, considerados 

necessários por eles, perfazendo a tipologia da terceiridade ampla preconizada por 

Puget e Berenstein (1993). Dessa forma, eles exemplificam o que muitos autores 

afirmam em relação à dinâmica de um casal ser aquela em que períodos de 

fusionalidade são alternados com os de alteridade; momentos com problemas, por 

exemplo, exigem por vezes a força somada dos dois, sem frestas na união; outros, 
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em contrapartida, por vezes, são conquistas pessoais, que podem ser comemoradas 

com o par, mas que têm significado ímpar para apenas um deles (MOGUILLANSKY; 

SEIGUER; VORCHHEIMER, 2001). 

Ísis e Raquel, por sua vez, mantêm-se independentes, mas com um 

projeto de vida em comum, tinham alto investimento na relação, mas acreditamos 

que a alteridade ainda esteja em processo, ou seja, é alcançada em determinados 

momentos para, em sequência, necessitar da fusionalidade para o par. Além disso, 

podemos considerar que Ísis exige uma complementação de Raquel ao seu papel 

de controle, que, de certa maneira, atua como desligada, ou controlada, postura 

oposta às demandas de sua vida profissional. Podemos perceber, aqui, de acordo 

com os constructos conjugais concebidos por Puget e Berenstein (1993), a 

possibilidade de este casal se encaixar na categoria de terceiridade limitada, em que a 

dificuldade se apresenta quando Ísis se vê excluída da relação entre Raquel e o filho. 

Com mais de duas décadas de relacionamento, elas provavelmente 

compunham a descrição realizada por Sussal (1993), que enfatizou o fato de ser a 

fusionalidade uma estratégia de defesa contra o meio. Raquel conseguiu sobreviver 

às ameaças do ex-marido de perda do filho; ambas foram hábeis em manter uma 

conjugalidade em meio a profissões de destaque, embora reconheçam que sempre 

foi uma situação que as chateava terem que disfarçar seu casamento. 

A relação de Dani e Nancy é mais fechada, sem tanto espaço para o 

externo, protegendo-se do que lhes possa parecer ameaçador; estão socialmente 

sempre juntas, embora cada uma tenha seu trabalho e interesses próprios. O casal 

fica muito tempo sozinho; elas vivem muito tranquilas e com alegria, vindo a 

corroborar os dados de Alves (2010), que reputa às lésbicas mais velhas 

preferências por atividades sociais realizadas dentro do ambiente doméstico, com 

frequência habitual nas residências da rede de amigos. Porém, o vínculo que têm 

parece se aproximar da gemelaridade erotizada, porém, em seu aspecto de 

dinâmica intersubjetiva entre as parceiras, não pressupondo nenhum aspecto 

problemático. 

Otávio e Nestor, aparentemente, também se categorizam na 

gemelaridade erotizada, pois construíram uma relação sob o Um, e não sob o Dois, 

isto é, existe simetria entre o par, como se um correspondesse à ideação do outro, 

como se fossem partes de uma mesma laranja. Nestor chega a esclarecer que a única 

atividade em que Otávio não está incluído é seu voluntariado; no mais, fazem tudo juntos. 
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Recuperamos Nicolò (1993, p. 81) ao esclarecer que o casal normal 

flutuava entre o estar fusionado e o estar discriminado, “uma maior ou menor 

oscilação entre momentos transitórios de fusão com o outro e momentos de 

diferenciação”; talvez os casais homossexuais, por força de terem que sobreviver 

sem apoio, necessitem maiores períodos de tempo fusionais, em que possam criar 

as condições para tal resistência. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que os objetivos a que nos propusemos foram atingidos, pela 

exposição da história e trajetória de vida dos quatro casais, aqui considerados não em 

seu sentido genérico, mas sim enquanto estudos de vivências conjugais singulares. 

Os casais dessa pesquisa mostraram que suas vidas estão se dando por 

meio do afeto e da construção de suas conjugalidades, independentemente da 

opinião de terceiros. Com anteparos e disfarces, mas sem deixar de realizar os 

encontros que buscaram. 

Os profissionais psi poderiam, sim, ser de grande valia quanto a questões 

humanas que cercam as existências e que trazem conflitos, como a vivência a dois, 

a criação de filhos, a conciliação dos projetos individuais com os do casal, tanto a 

héteros quanto a homos. Mas, para isso, teriam que avançar no tempo, pois muitas 

de suas dúvidas são anacrônicas e não respondem às demandas da 

contemporaneidade - as díades desta tese não estão preocupadas com sua 

sexualidade, mas com suas vidas como um todo. Não adianta o desejo de encaixar 

as pessoas e suas singularidades em conceitos já formatados; há que se fazer o 

oposto: adaptar a teoria às vivências humanas possíveis. 

O eixo teórico desta pesquisa se deu pela psicanálise em interlocução 

com os estudos psicossociais, o que nos leva a considerar a pulsão anárquica e 

independente do biológico, a bissexualidade originária e a homossexualidade uma 

posição libidinal como a heterossexualidade. Via instrumental psicanalítico, pudemos 

afinar o olhar para o singular, para o conhecimento em vertical profundidade. 

Contudo, com abertura para o novo, que sempre imporá mudanças ao que já está 

estabelecido. Pela psicanálise vincular e das configurações vinculares, pudemos 

inserir o contexto que também integra o intersubjetivo e o geracional, posição teórica 

fundamental, a nosso ver, para a compreensão do humano.  

Porém, alguns dilemas éticos se impuseram quanto à análise do material, 

na medida em que, para deixar o novo dessas relações gays aparecer foi preciso, 

também, não se deixar cercear por conceitos que não lhe pertenciam, já que concebidos 

para a dupla homem-mulher, ou seja, que não nasceram para com eles se entrelaçar.  

Consideramos, então, algumas conceituações vinculares, na medida de 

ter um eixo para a interpretação dos resultados, de modo que não fossem somente 

descritivos e, sim, contextualizados em seus aspectos psíquicos e emocionais. 
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Pontuamos ainda a ausência de norteadores para essas vivências, que são, sim, 

diferenciadas das heterossexuais em amplos aspectos. Para tanto, nos valemos de 

uma reflexão realizada por Berenstein (2011, p. 19), na qual considerou que houve 

um avanço, a partir do estruturalismo que definiu as posições e papéis sociais a 

serem ocupados por homens e mulheres, na subjetividade, com seu 

descentramento, ou seja, não mais o fato de só pressupor uma única origem e único 

ponto de partida. Ao invés, por meio do vínculo, inaugurou-se a possibilidade de se 

dinamizar esse processo, já que, por sua própria característica de resultar em um 

terceiro a partir da união diferenciada de dois, sempre poderá incorrer em mudanças. 

O mencionado autor destacou algo importante ao se tratar de tema 

homossexual, ao considerar que existem outros parâmetros para se instituir a 

alteridade em um casal, além da diferença de sexos; e que casais gays teriam tarefa 

vincular semelhante na construção do vínculo conjugal, algo que não 

necessariamente estaria associada a questões de gênero, mas, sim, ao diferente 

que existe no outro, e que impõe sua presença quando a alteridade se instala, a 

alienidade. Talvez esta possa ser uma categoria adequada aos casais 

contemporâneos, a instalação, ou não, da alteridade, em que um e outro podem 

existir independentes, mas vinculados. 

    Outro ponto de origem ética se impôs, pois a maioria das teorias foi 

construída a partir de vivências clínicas em consultórios, baseada em queixas 

comunicadas aos psicólogos e psicanalistas, ou seja, este conhecimento se 

construiu no atendimento aos que estão em crise, enfrentando rupturas, 

desencantos, conflitos. Dessa forma, o olhar que busca a psicopatologia estava em 

evidência, o que não foi o caso dos sujeitos dessa pesquisa. Assim, nos apoiamos 

no dizer de Puget (2015, p. 9, tradução nossa): “A vida, a prática profissional e 

outras práticas nos ensinam que as certezas devem ser efêmeras”. 

 

(...) cabe assim, neste momento, interrogar sobre o papel da psicanálise 
nesse discurso sobre a homossexualidade e em que medida ela pode ser 
utilizada como ferramenta para possibilitar a escuta de “discursos menores”, 
de tonalidade singular e plural, e, consequentemente, a criação de 
modalidades de participação não-difamatória no laço social, favorecendo a 
ampliação do repertório dos vínculos que os homossexuais podem constituir, 
a partir da diversidade de suas configurações desejantes e favorecendo uma 
singularização de sua experiência erótica, estética, política, ética. Espaços 
outros para habitar, heterotopias que não imponham a curvatura da infâmia, 
do estigma... (PAIVA, A. C. S., 2007, p. 302). 
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  Visto que os casais dessa pesquisa se apresentaram como exemplares, 

ou seja, suas participações se fizeram pertinentes por acreditarem terem construídos 

relacionamentos de qualidade, trazemos o dizer de Gomes e Paiva (2003, p. 9), com 

relação à prática clínica: “[...] é essencial que se possa conhecer o que é um casamento 

em desenvolvimento, para que se possa ajudar os casais que anseiam conquistá-lo.” 

   A conjugalidade homossexual dos sujeitos desta pesquisa não foi 

desejada por seus pais, nem celebrada; não contemplou seus específicos 

narcisismos parentais, nem satisfez o desejo familiar de continuidade. Manteve-se 

unicamente pelo desejo dessas pessoas de estar juntas.   

Acreditamos, dessa forma, que os resultados encontrados puderam 

fornecer quatro exemplos possíveis de conjugalidades gays, entre, provavelmente, 

inúmeras outras a ser conhecidas.  

Se o mundo do século XXI se pauta pela inclusão, “Se os modelos 

elaborados pela psicanálise evoluem em função da sociedade em que se 

manifestam, também se mostram defasados em relação a ela”, pontuou Roudinesco 

(2000, p. 143), norteando nossas considerações, arrojada pensadora psicanalista da 

linha lacaniana. 

O simbólico, assim, não se assenta exclusivamente na diferenciação 

sexual, e, sim, na diferença entre as pessoas, mulheres com mulheres, homens com 

homens, mulheres com homens, e quantas formatações existirem. Berenstein (2011, 

p. 87) deixou claro isso ao dizer que “Nos casais homossexuais, a diferença 

masculino/feminino fica subsumida sob a diferença entre sujeitos, de onde se deduz 

que esta é fundante”. 

A psicanálise vincular, como o próprio nome indica, está apoiada na 

relevância do pertencimento, da linha geracional, dos vínculos que se erigem entre 

sujeitos, famílias, instituições, sociedade. É-se em relação a alguém, sempre, e o 

humano resulta de todas essas inter-relações, em seus múltiplos níveis de 

consciência e inconsciência - o sujeito tem duas tarefas a executar, a de ter 

reconhecida a sua inscrição na pertença e a de escolher a maneira como pertencer. 

A tarefa requerida dos sujeitos de meia-idade desta pesquisa foi a de se 

reconhecer-se perante uma genealogia e se ver por ela reconhecido, quando a 

maneira de pertencer ao grupo fugiu ao ideal do mesmo, ou seja, a escolha pela 

homossexualidade implicou em uma ruptura das possíveis projeções familiares e do 

lugar que lhe estava destinado ao sujeito nesse contexto, requerendo esforços 
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hercúleos de enfrentamento, por um lado, e de auto-aceitação, por outro. Talvez por 

isso a abundância de dados indicativos, por exemplo, das habilidades sociais dessa 

população, como a capacidade de estabelecer conversação, e não evitação da 

mesma; a de ser flexível quanto aos papéis sociais e de gênero; a de propiciar 

vínculos democráticos, entre outros tantos elencados nesta tese.  

 

Cada membro do casal traz para o casamento um sistema de crenças, 
dogmas e ideologias provenientes das famílias de origem de cada um. 
Levando-se em conta essa construção anterior, proveniente das famílias de 
origem, poderíamos dizer que a família se constitui antes ou conjuntamente 
com a conformação do casal matrimonial. Cada um dos que formam o casal 
já providencia modelos de conformação familiar inconsciente e traz esse 
modelo para assim se confrontar com o do parceiro, para fazer parte de uma 
nova estrutura de configuração familiar inconsciente. Esses modelos que 
cada sujeito traz ao vínculo poderiam ser chamados também de mapa, como 
se fossem referentes internos que orientam cada sujeito e que contêm a 
história dos vínculos anteriores. Essa é a bagagem que os sujeitos trazem ao 
formar qualquer tipo de vínculo e, nesse caso, o vínculo familiar 
(WEISSMANN, 2008, p. 74). 
 
 

Esta pesquisa se baseou em entrevistas com duração máxima de cinco 

horas, contando-se os dois encontros; nestes, um casal, com vivência de mais de 25 

anos de história em comum (o menor dos tempos conjugais dos casais descritos), 

relatou as histórias de seus membros, ambos na meia-idade, falando do que 

consideraram mais importante em sua vida conjugal. Assim, pudemos participar de 

lembranças alegres, tristonhas, difíceis, amargas, românticas, saudosas, com uma 

pergunta que permeou subjetivamente todo o estudo: “O que faz duas pessoas 

escolherem a vida em comum por anos? O que as leva a passar por tantos 

acontecimentos, sendo testemunhas de mudanças importantes, como a própria 

despatologização da homossexualidade e as conquistas da legitimação social?”  

Os quatro casais se sentiam como modelos, por tudo o que construíram 

em comum em termos de companheirismo, cumplicidade, confiança, admiração, 

respeito. Contaram suas histórias com simpatia, abertos a esta possibilidade de se 

revisitar e de conhecer o outro de forma diferente – somente um deles havia feito 

psicoterapia de casal, o par Ísis-Raquel, por conta de conflitos com o filho da última. 

A experiência provocada por essa pesquisa se mostrou, realmente, nova, visto que 

os participantes não são militantes e nem se expõem facilmente. Muitos foram os 

momentos emocionantes em que se descobriam ao se escutar, convocando-nos a 

participar de suas revelações. 
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Eles vêm a confrontar, com suas experiências amorosas longevas, 

algumas afirmações teóricas, como a de Kaës, de que qualquer aliança, para ter sua 

garantia assegurada, necessitaria do aval das instituições regentes da sociedade 

(2014, p. 15) – os dados obtidos comprovaram que as alianças amorosas 

homossexuais são construídas e permanecem estáveis no tempo, vivenciadas na 

surdina, sem apadrinhamento social algum. A menos que o gueto, ou seja, o grupo 

de iguais, possa ser colocado no papel de referência legitimadora da relação; porém, 

mesmo que esse apoio seja de extrema importância, longe está de poder ser 

considerado uma instituição regente social. 

Mesmo sendo discriminados pelas teorias, esses casais poderiam nelas 

ser incluídos, sim, pois perfazem fielmente o dizer de Puget e Berenstein (1993), 

quando colocam que o matrimônio possui representações socioculturais próprias, 

normas, proibições, um formato padronizado e que, quando ele se institui, isso 

ocorre em função de dois desejos: os pessoais, de cada integrante do par, e os do 

casal propriamente, por meio da permanência da relação ao longo dos anos – daí a 

propriedade de estabilidade de todo vínculo. É inequívoca, assim, a invisibilidade a 

que os casais de mesmo sexo estiveram e estão sujeitos, estando ausentes seus 

dados conjugais nas teorias produzidas para o entendimento do humano. Se tal acontece 

em relação a suas possíveis queixas, imagine então em seus aspectos construtivos. 

A partir dos dados desta e de outras pesquisas, alguns posicionamentos 

necessitarão ser revistos, pois, para a inclusão, já não se pode considerar a malha 

simbólica heteronormativa como exclusiva. Como faremos – aprender com suas 

vivências singulares e especiais? Continuaremos a negar esta realidade e a vê-la 

em separado? Preferiremos não vê-la? Escondê-la?  Como enfrentar o medo à 

liberdade de escolha de sua orientação sexual, manifestado pelos que só se pautam 

pela heterossexualidade? 

Ao atentar para o possível anacronismo de definições da linha argentina 

da psicanálise vincular, mesmo em se falando da heterossexualidade, Donnamaria, 

Nascimento e Terzis, em artigo de 2010, questionaram algumas das postulações 

propostas por Puget e Berenstein (1993) quanto aos quatro componentes da 

tipologia do casal, considerando que já não são pertinentes aos dias atuais, em que 

as pessoas se conhecem via web em sites de relacionamentos, com a 

internacionalização daí decorrente propiciando encontros além-mar, em 

circunstâncias as mais diversas, inclusive a virtual. Ou seja, como configurar nos 
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dias de hoje a cotidianidade, o projeto de vida em comum, mesmo a frequência e a 

qualidade das relações sexuais e a opção monogâmica?  

Em se tratando da conjugalidade gay, como associarmos as categorias 

colocadas perante as estruturas duais, tidas como imaturas, se existem as 

especificidades já referidas nesta pesquisa, como, por exemplo, a de que a 

fusionalidade poderia vir a ser uma defesa absolutamente necessária para a 

sobrevivência do amor gay?  Ou uma de suas características? A de que a 

sexualidade genitalizada entre duas mulheres não parece ser tão relevante quanto a 

amizade e o carinho?  

Assim, a invisibilidade é persistente, muitos dos profissionais de saúde 

ainda se encontram despreparados para lidar com essa população, há preconceito e 

desinformação mesmo na área científica. Mas, aqui e ali, abrem-se espaços para se 

pensar sobre esta questão de forma inclusiva, como o conceito de alteridade, já 

exposto, para analisar os casais, de forma em geral. 

O que podemos considerar é que, para conviver durante tantos anos, os 

acordos que os integrantes do par fizeram, mantiveram e, provavelmente, 

redesenharam com o passar do tempo, deram conta de deixá-los interdependentes 

e, ambos, submetidos à estrutura estável do vínculo que construíram (BERLFEIN; 

MOSCONA, 2009).  

A brevidade do tempo em que estivemos junto com os casais não nos 

autoriza a pretender dimensionar aspectos vinculares mais profundos, até mesmo 

porque não estávamos em um setting psicoterapêutico, no qual os processos 

transferenciais e contratransferenciais se dinamizam ao longo da repetição das 

sessões e, com isso, oportunidades variadas de compreensão sobre os movimentos 

inconscientes podem ser viabilizadas. Neste quesito específico, Kaës (2001) 

advertiu que, mesmo em situação clínica, muitas vezes a negatividade não se dá a 

perceber na transferência, ou, em sua forma de ataque ao vínculo; ela normalmente 

é perceptível pelas associações livres, ou em situações, por exemplo, em que não 

há possibilidade de escuta para determinado conteúdo. 

Esperemos que esse critério seja compreendido, pois, em nosso 

entender, pesquisas necessitam ser pautadas pela ética do cuidado, antes de tudo; 

ponto que se torna particularmente sensível quando os sujeitos são estigmatizados. 
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Assim como nos damos conta de que envelhecemos, se nos miramos em 
nossos iguais – aqueles de nossa idade -, esta consciência somente aparece 
crua quando vemos uma pessoa jovem. De uma maneira equivalente não 
registramos a passagem do tempo na época em que vivemos até que alguém 
da época seguinte, posto em função de exterioridade, nos faça crer e consiga 
descrever suas variações (BERENSTEIN, 2011, p. 38). 

 

Quem sabe, com a disseminação do conhecimento sobre os casais gays, 

possa a conjugalidade heterossexual ter este momento de consciência e lucidez que 

o autor remete ao tempo, fundo e forma intercambiáveis, justapostas, equivalentes, 

porém não iguais. 

Esta pesquisa teve seu início, conforme já mencionado, a partir de tese 

de Doutorado com tema similar, mas com casais heterossexuais (PAIVA, M. L. de S. 

C., 2009), e acreditamos que caibam aqui duas associações entre os dois trabalhos, 

a primeira delas, a questão de gênero. Nos dois casais analisados por Paiva, 

apareceu a fragilidade masculina ante desejos contraditórios de suas esposas, 

marca dos arranjos conjugais pós-modernos, em que a falta de modelo abre muitas 

possibilidades de vivências, que podem ser conflituosas.  

Os casais desta pesquisa não apresentaram nenhuma problemática 

relacionada ao exercício do gênero, vindo de acordo com os dados de artigos sobre 

o assunto.  

Outro ponto a ser destacado é que os dois casais heterossexuais não 

desejavam repetir os casamentos de seus pais, porém, não conseguiram, no dizer 

da autora, encontrar caminhos eficazes para que essa singularidade pudesse ser 

construtiva para ambos, com as respectivas elaborações de suas heranças, 

principalmente transgeracionais.  

Já com os casais homossexuais femininos e masculinos desta tese, foi 

justamente a falta de modelos, possivelmente, o que os tornou livres para assumir 

seu desejo e, inclusive, até escolher a conjugalidade parental como referência. 

 

As mulheres e os homens gays precederam a maioria dos heterossexuais no 
estabelecimento de relacionamentos no sentido que o termo veio a assumir 
hoje, quando aplicado à vida pessoal. Assim, tiveram de “seguir” sem 
estruturas de casamento tradicionalmente adotadas, em condições de relativa 
igualdade entre os parceiros (GIDDENS, 1993, p. 25). 

 

Ao final deste trabalho, elencaram-se três pontos, que nortearão, quem 

sabe, nossas futuras pesquisas ou motivarão terceiros a assim fazê-las. A primeira 

delas é a de estabelecer diferenças comparativas entre o reconhecimento 
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homossexual para os sujeitos de meia-idade com as gerações que já nasceram sob 

os auspícios de uma relativa inclusão, como a dos anos 1990. Na clínica nossa 

experiência nos conduz a dizer que, embora a possibilidade de escolha 

aparentemente ser democrática, na realidade não o é. Ainda se encontram 

adolescentes e jovens optando pela heterossexualidade porque o enfrentamento aos 

pais, à família e aos amigos é soberbo; fora isso, socialmente, não existe a liberdade 

para expressões afetivas que se deem entre pessoas do mesmo sexo sem o medo 

da retaliação, da violência, da injúria, a não ser em espaços exclusivos. O preço 

ainda é muito alto, não tanto como há quarenta anos atrás, mas mesmo assim, 

permanece promovendo feridas, quando não assassinatos. 

O segundo aspecto diz respeito ao estrato sócio-econômico-social dos 

casais, todos pertencentes às classes média e média-alta paulista e paulistana, 

tendo tido a oportunidade para crescerem e se desenvolverem em um ambiente 

suficientemente bom, ou seja, que lhes proporcionava cuidado e afeto. Os dados 

levantados poderiam ser diferentes, se os sujeitos estivesse locados em outros 

extratos sociais, como os da periferia das grandes cidades? Como se dão essas 

relações em ambientes onde a teia social é mais esgarçada, devido às dificuldades 

de sobrevivência? 

Em termos teóricos, em um terceiro ramo, deixamos aberto o espaço para 

se pensar na inclusão das conjugalidades homossexuais femininas e masculinas ao 

rol das conjugalidades exercidas no plural dentro da psicanálise vincular. Mas não 

só a partir de casos clínicos e, sim, também de relações que não apresentam mal-

estar, cuja conjugalidade é prazerosa, permitindo o desenvolvimento de seus 

integrantes enquanto indivíduos e como casal. Em nossa opinião, os vínculos gays 

se fusionam em ritmo e intensidade específicos, possivelmente sejam mais extensos 

ou mais profundos do que os considerados para o casal heterossexual, justamente 

pela falta de apoio e de reconhecimento social.  

A partir de todas as reflexões realizadas sobre o extenso material lido e 

sobre os dados da pesquisa, fazendo uso das conceituações referentes ao 

acontecer do casal provindas da psicanálise vincular, esperamos ter conseguido 

olhar para a conjugalidade, nesta tese, se não de maneira nova, ao menos aberta. 

Oferecendo a oportunidade de mudança a partir do conhecimento vivencial 

fornecido.  No entender de Costa (1998, p. 18), há quase duas décadas, “O novo 

obriga a psicanálise a reeescrever-se de modo a alcançar uma melhor compreensão 

da subjetividade humana.” 

 
Quando o indivíduo consegue vislumbrar um sentido para a sua existência, 
este sentido passa a ser um dos eixos a partir dos quais o significado do 
mundo é constituído para si de forma pessoal. Há uma diferença entre um 
mundo que é fornecido à criança, pleno de significados pré-existentes a ela, e 
o mundo que ela significa a partir de seu gesto. Assim, cada pessoa pode, a 
partir do seu gesto, criar um sentido para o seu caminhar e este sentido, uma 
vez estabelecido, ressignificará tudo que surge no seu mundo de vida 
(SAFRA, 2006, p.  81). 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa de Doutorado do 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A pesquisa tem como objetivo 

a compreensão de como os vínculos afetivos, conscientes e inconscientes, foram 

estabelecidos em casais homoafetivos, que se reconhecem como casados ou em 

coabitação há mais de vinte anos. Também será analisada a interferência de suas 

famílias de origem na constituição desses vínculos.  

A sua participação se dará por meio de entrevistas realizadas com a 

pesquisadora e o casal, no domicílio do casal pesquisado, em no máximo de três 

encontros, com duração de duas horas cada. Além da entrevista com o casal, será 

aplicado um teste projetivo (TAT), individualmente, logo após a mesma.  

A entrevista será gravada mediante sua autorização, através deste termo. 

Declara-se o nosso compromisso mediante a resolução Resolução nº 466 de 12 de 

dezembro de 2012 da CONEP, assegurando que os dados coletados serão 

mantidos em sigilo, ou seja, em futura(s) publicação(es) não se incluirá informações 

que permitam qualquer identificação do sujeito e/ou casal entrevistado.  

Há duas vias desse termo de consentimento, uma delas ficará em posse dos 

entrevistados e a outra arquivada pela pesquisadora. 

Informamos que a participação não é obrigatória, o consentimento poderá ser 

retirado a qualquer momento e que possui a liberdade de recusar a responder 

qualquer pergunta que o(a) desagrade. Complementamos que não haverá qualquer 

despesa para participar desta pesquisa, bem como não há pagamento pela 

participação. 

Poderá não haver benefícios diretos ou imediatos enquanto entrevistado(a) 

deste estudo, além de eventuais ganhos emocionais de poder falar sobre o assunto 

em pauta.  

Frente a qualquer dificuldade mobilizada em função da pesquisa ou se o 

procedimento lhe causar algum tipo de dano e/ou desconforto, você receberá por 

parte da pesquisadora orientação psicológica adequada ou encaminhamento para 

atendimento psicoterapêutico, se necessário.  
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 Em caso de dúvidas, o(a) senhor(a) poderá solicitar informações com a 

responsável pela pesquisa – Déa Bertran Munhoz,  CRP-06/91221 - a qualquer 

momento, pelo endereço eletrônico deaeberttran@gmail.com ou telefone (11) 

97468.8479, ou sobre questões éticas com o Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, localizado na Av. Prof. Mello 

Moraes, 1721 - Bl. "G" sala 27, CEP 05508-030, Cidade Universitária, São Paul/SP- 

Telefone: (11) 3091-4182; e-mail:ceph.ip@usp.br 

Respeitando, portanto, o procedimento de padrão ético em pesquisa, pedimos 

que autorizem as participações, assinando esse termo de consentimento. 

 

São Paulo, _____de__________________ de 20____. 

 

Eu,_________________________________________________________________ 

 e _________________________________________________________________, 

autorizamos a utilização de todos os dados fornecidos para esta pesquisa.  

 

Assinatura:__________________________________________________________ 

 

Assinatura:__________________________________________________________ 

 

Eu, pesquisadora, Déa Bertran Munhoz, declaro que forneci todas as informações 

referentes ao projeto ao participante. 

 

 

___________________________________     Data:___/____/____. 

mailto:deaeberttran@gmail.com
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ANEXO B: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA. 

 

 

1. Informações gerais:  

 

 Data. 

 Nome dos integrantes do casal entrevistado.  

 Número de entrevistas realizadas. 

 Data do início da relação conjugal. 

 

2. Familiograma. 

 

3. Família nuclear. 

 

 Nome.  

 Parentesco. 

 Idade. 

 Sexo.  

 Ordem de nascimento. 

 Estado civil. 

 Ocupação. 

 Religião. 

 Identidade grupal da família nuclear: status sócio-econômico, mobilidade social e 

integração em grupos sociais. 

 

4. Família ampliada: famílias matrilinear e patrilinear de ambos. 

 

 Histórias dos pais e dos avós, como as relações amorosas se estruturaram, quais 

os tipos de casamentos e relacionamentos amorosos, bem como os papéis de 

gênero desempenhados, se existem segredos familiares ou histórias que são 

permeadas por dúvidas. 

 Características familiares em suas cidades de origem. 

 Existência de homossexuais nas famílias de origem. 
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5. Estudo diacrônico: história e pré-história dos familiares. 

 

 Família nuclear - como se definem em relação à orientação sexual (homossexual, 

lésbica, gay, bissexual). 

 Como se deu o reconhecimento da orientação sexual. 

 Se houve o momento da revelação da homossexualidade ou é tema velado. 

 Qual foi a rede de apoio: familiar, social (amigos), ambiente profissional. 

 História do relacionamento: como os parceiros(as) se conheceram, as fantasias 

que tinham em relação à escolha do parceiro, quando decidiram morar juntos, 

como imaginavam que seria a convivência, como organizaram o dia a dia, como 

desempenharam os papéis de gênero. 

 

6. Dinâmica do casal. 

 

6.1 Situação socioeconômica e cultural do casal. 

 

 Religião, inserção social. 

 Situação econômica. 

 Como se declaram perante seu estado civil (casados, união estável, não 

mencionam). 

 Formação, profissão e ocupação.  

 Relacionamento no trabalho, no bairro, na comunidade. 

 Vínculos com a família ampliada. 

 Terceiros que possam conviver na mesma moradia. 

 Presença de animais domésticos. 

 Como os fatores acima interferem na relação conjugal? 

 

6.2 Caracterização dos conflitos 

 

 Modo como os conflitos se manifestam, entre quem e com que se relacionam, se 

são verbalizados e em quais circunstâncias ocorrem, quais são seus 

deflagradores, sua natureza e motivações, o reconhecimento das situações 

problemáticas, se acontece abandono do lar por um dos cônjuges, e por quanto 

tempo, se há reparação para com as atitudes durante o conflito, como se dá a 
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resolução dos mesmos, como acontece a conciliação, se há ou não mudanças 

de comportamentos após as crises, se existe rede em que se apoiar, se há 

repetição de histórias ocorridas com as gerações anteriores. 

 

6.3 Estudo dos papéis. 

 

 Papel prescrito, papel assumido e papel esperado, papel aceito como assumido, 

exercício do gênero na convivência diária, se há complementariedade e/ou 

adaptação recíproca aos papéis, flexibilização de funções e divisão de tarefas, 

cuidado no trato com a casa e o cotidiano doméstico. 

 Comparação com os dados dos familiares de origem. 

 Como vivenciam as situações de fragilidade física ou emocional 

 

6.4 Interesses, comunicação e expressão de afeto. 

 

 Como acontece a comunicação entre o casal, se conversam, trocam ideias, se 

dão risadas juntos, se há preocupação com o bem estar do outro, se possuem 

afinidades, atividades e projetos em comum, se há expressão de afeto em forma 

de carinho, se este é velado ou manifesto, como se tratam socialmente, o que 

falam sobre suas condições de homossexuais/lésbicas.  

 

6.5 Sexualidade do casal. 

 

6.6 Identificação e identidade: como cada um se vê e enxerga o outro, quais as 

expectativas que têm com relação ao(à) companheiro(a), identificação as 

qualidades e dificuldades, em si e no outro, comparação das características 

do casal com a parentalidade de ambos, bem como a expectativas que lhes 

foram projetadas por seus pais em relação ao futuro de ambos. 

 

6.7      As semelhanças que ambos reconhecem ter com seus pais.  
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ANEXO C:  APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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