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RESUMO: Apesar da Constituição Federal brasileira explicitar que “todos somos iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (Art. 5°), pouco se avançou no combate à 
violência física e simbólica contra a população LGBT. A luta é ampla, pois o Estado brasileiro, 
amparado por uma rede de instituições heterossexistas, resiste a criar políticas públicas em prol 
de mudanças pela igualdade de direitos. É importante salientar que o Brasil é, entre os países 
da América Latina, o que mais mata pessoas LGBTs. O crime de ódio vem se intensificando, o 
que evidencia muitas lutas no campo dos direitos humanos, aspecto que justifica este trabalho.  
Nesta conjuntura, realizamos uma pesquisa de cunho sociológico com o objetivo de analisar os 
processos sociais de afirmação da identidade gay no espaço social, tomando-se como objeto de 
análise as histórias do “sair do armário” e seus enfrentamentos simbólicos em meio às 
sociabilidades. No âmbito da metodologia qualitativa e dos aportes teóricos construtivistas para 
a análise da sexualidade, foram entrevistados indivíduos pertencentes a recortes etários 
representativos de fatos sociais e históricos brasileiros no âmbito geracional. Tais recortes 
evidenciam fatos históricos que se articulam avanços e retrocessos nas lutas pela promoção das 
políticas públicas no campo da diversidade sexual. Neste sentido, foram entrevistados homens 
dentro das faixas etárias: 19 a 30 anos, 31 a 40, 41 a 50 anos e com mais de 51 anos. Como 
resultados pode-se perceber, por meio dos diferentes depoimentos, que "sair do armário" ainda 
representa muitas perdas no campo das relações sociais, na família indivíduos são expulsos, no 
trabalho perdem o emprego e no lazer são discriminados. Tal fato demarca fortemente o poder 
de toda uma conjuntura heteronormativa que explicita violação dos direitos humanos para quem 
subverte esta norma. Apesar de tomarmos como estudo o universo de homens gays, no Brasil 
o preconceito é acirrado em todas as relações LGBT. De todo modo, esta pesquisa explicitou 
mudanças nas maneiras como as aturais gerações se impõem no espaço social, com maior 
liberdade para a demonstração do afeto entre homens homossexuais em determinado espaço 
público na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, há maiores tolerâncias com as homossexualidades 
em alguns territórios da cidade. Assim, dar visibilidade a construção de “ser gay” também se 
articula com todo um posicionamento político por cidadania e direitos humanos em campos de 
luta na qual os movimentos sociais vêm se organizando para impor que somos iguais perante a 
lei e diversos em torno de nossas identidades.  
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