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Nas Ciências Humanas, a flutuação terminológica das 

histórias, narrativas e relatos de vida, incluindo biografias e 

autobiografias, é também um indicador da oscilação de sentidos 

atribuídos a essas tentativas de expressão de temporalidade vivida. As 

diferenças que guardam cada uma dessas nomenclaturas genéricas nos 

levaram a preferir a unidade terminológica relatos de vida mediante a 

qual faremos referência ao conjunto de textos que analisaremos neste 

trabalho 

Trata-se de um conceito usado pelo sociólogo francês Daniel 

Bertaux, que resulta de uma forma peculiar de entrevista – entrevista 

narrativa – na qual um pesquisador pede a uma pessoa – o informante 

– que lhe conte toda ou parte de uma experiência vivida (BERTAUX, 

2005). O objetivo dessa entrevista não é outro senão estudar um 

fragmento particular da realidade sociohistórica, ou melhor, como ela 

funciona e como se transforma, dando ênfase à configuração das 

relações sociais, nos mecanismos, nos processos e na lógica de ação 

que a caracterizam. 

Nesse sentido, o que aqui apresentamos é parte de nossa tese 

defendida em 2016 no Programa de Pós-Graduação em Estudos 
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Linguísticos (PosLin) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) na linha de Análise do Discurso. Nesta pesquisa, propusemo-

nos a trazer para a Análise do Discurso o conceito de performatividade, 

essencial para o tratamento das múltiplas identidades, focando, no caso 

específico deste estudo, a questão das identidades homossexuais 

masculinas. Para isso, analisamos a construção discursiva da 

homossexualidade feita pelos próprios homossexuais masculinos em 

dois contextos comunicativos diferentes, a saber: trinta perfis do site de 

relacionamento gay Man Hunte, vinte narrativas de vida através de 

pesquisa realizada via online. Para essas narrativas, escolhemos as 

cidades de Belo Horizonte (Brasil) e San Miguel de Tucumán 

(Argentina) para a formação do corpus. Neste trabalho, vamos nos deter 

em um segmento específico das narrações que coletamos quando se 

relata a percepção de si mesmos como homossexuais.  

Ainda sobre o termo relato de vida na perspectiva de Bertaux 

(2005), sua aplicação se dá de forma parcial em nossa pesquisa devido 

ao modo como nos aproximamos desses sujeitos: não houve nenhuma 

entrevista, mas sim a divulgação de um arquivo digital no qual havia 

um enunciado motivador para que o informante contasse o que 

quisesse a respeito do tema da pesquisa. Como não nos interessava 

saber alguns detalhes que normalmente se apresentam em 

(auto)biografias, o enunciado motivador serviu de filtro, de modo que 

o texto final pudesse ser compreendido como “um testemunho 

orientado pela intenção de conhecer do pesquisador” (BERTAUX, 

2005, p. 51, trad. nossa). Dessa forma, o enunciado divulgado foi este 

(apresentamos apenas a versão em português): 

Gostaríamos que você nos contasse suas experiências de 

vida enquanto homossexual: como e quando você se 

percebeu homossexual, como foi e tem sido sua relação 

com as pessoas da sua família e do seu ambiente de 

trabalho ou de estudo, e também com seus amigos. Não 

se preocupe com a extensão do seu texto: se for 

necessário, aumente o espaço destinado para sua 

narrativa. 

Os relatos colhidos foram divididos em cinco grupos por faixa 

etária: GRUPO A: Entre 18 e 25 anos; GRUPO B: Entre 26 e 35 anos; 

GRUPO C: Entre 36 e 45 anos; GRUPO D: Entre 46 e 55 anos; 
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GRUPO E: 56 anos ou mais. Como para a pesquisa, utilizamos dois 
relatos de cada grupo, obtivemos dez perfis de Belo Horizonte, para os 
quais utilizamos o código BH, e dez de San Miguel de Tucumán, para 

os quais utilizamos o código TUC. Reunimos os vinte perfis e os 

categorizamos por cidade, grupo etário e ordem de recebimento. 

Assim, por exemplo, BH-D2 refere-se ao segundo relato que 

recebemos (por isso o número “2”) que foi produzido por um 

colaborador de Belo Horizonte (por isso “BH”) que tem entre 46 e 55 

anos (por isso “D”). 

Antes de dar início à análise propriamente dita, faremos 

algumas considerações sobre o conceito de performatividade que 
manuseamos na pesquisa e como foi possível associá-lo à Teoria 

Semiolinguística para a análise dos relatos de vida. Em seguida, 

apresentaremos alguns fragmentos dos relatos nos quais os 

informantes contam sobre o processo de “autopercepção” da 

homossexualidade e faremos uma análise com base nos postulados da 

Teoria Queer, mais especificamente, à luz das considerações dos 

trabalhos de Judith Butler (1988, 1990, 1993), segundo a qual o 
gênero, assim como qualquer outra esfera da identidade, é construído 

no interior da linguagem e do discurso, e que este se faz 

performativamente em um contexto cultural predominantemente 

heteronormativo e falocêntrico.  
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Quando Judith Butler, em um artigo de 1988, afirma que “o 

que é chamado de identidade de gênero é uma realização performativa 

compelida por sanção social e tabu” (BUTLER, 1988, p. 520, trad. 

nossa), ela recorre ao termo performance/performatividade, que é 

bastante caro para os estudos da Sociologia, da Antropologia, da 

Psicologia e da Linguagem. Resumidamente, o termo performance

está associado a três conceitos que enfocam a ideia de (1) 

exibição/execução de habilidades, (2) comportamento reconhecido e 

codificado culturalmente e (3) habilidades/modelos de comportamento 

que levam à compreensão do sucesso da atividade. O foco desses 

conceitos é um pouco diferente: enquanto, no primeiro caso, ele está 
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no performer, no segundo e no terceiro, o foco está na plateia 

(ALMEIDA, 2016).  

Entretanto, a aplicação que Butler (1988) faz do termo 

acumula outras características de modo a resistir à substância 

metafísica, daí que ela prefira performatividade e se aproxime das 

contribuições de J. L. Austin (1962). Segundo o filósofo da 

linguagem, “muitos enunciados que parecem declarações não são 

destinados completamente, ou apenas destinados em parte, para 

registrar ou transmitir informações simples sobre os fatos” (AUSTIN, 

1962, p. 2, trad. nossa), quer dizer, eles não servem para descrever a 

ação, mas, na verdade, para fazer agir a própria ação que enunciam. 

Esses enunciados se caracterizam pelo fato de não poderem ser 

analisados a partir do ponto de vista de “verdadeiro” ou “falso”, já que 

isso é uma marca característica das declarações e o que caracteriza os 

performativos é que “ao dizer certas palavras, nós estamos fazendo

algo” (AUSTIN, 1962, p. 13, trad. nossa).  

Nesse sentido, o ato performativo deve ser considerado em 

termos de sua eficácia (maior ou menor), de seu sucesso ou fracasso, e 

dos efeitos que vem a produzir, diferentemente dos até então 

conhecidos como atos constativos, nos quais simplesmente o 

enunciado faz referência a um fato externo por via da descrição e, 

estes sim, poderiam ser julgados em termos de “verdadeiro” ou 

“falso”, já que se ajustariam aos fatos aos quais se refeririam. Logo, 

performativos como “Eu os declaro marido e mulher”, por exemplo, 

como esclarece Pérez Navarro (2008, p. 43, trad. nossa), são “palavras 

capazes de produzir uma alteração do contexto, de transformá-lo no 

momento mesmo de sua enunciação e de fazê-lo, além do mais, de 

acordo com o mesmo conteúdo expresso por essas palavras”. 

A maior contribuição de Austin – a desconstrução da ideia de 

que as declarações eram proposições cujo objetivo era descrever algo 

ou declarar um fato – deu origem, inicialmente, à oposição 

performativo/constativo, mas em seguida ele abandona essa distinção 

e considera que o performativo é o próprio ato de realização da fala-

ação. Entretanto, os exemplos dados em seus textos apontavam quase 

sempre para “situações de linguagem sob as quais pesam convenções 

institucionalizadas de usos da língua”, como explica Mari (1998, p. 

193), e isso significa que os performativos só podem ter sucesso 

quando todas as condições das circunstâncias são cumpridas; por 
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exemplo, o enunciado “Eu os declaro marido e mulher” só tem 
sucesso se for pronunciada por um sacerdote ou um juiz após outras 
ações (incluindo a enunciação de frases) e dirigida a determinadas 

pessoas. Caso contrário, não há casamento. Mas se Austin passa a 
considerar que toda afirmação é performativa, e todo enunciado 
performativo é uma ação que acarreta mudanças no mundo, qual seria 
o resultado de um performativo infeliz, que não cumpre todas as 
condições das circunstâncias?  

Jacques Derrida (1991), então, propõe que toda experiência 
humana se baseia em um elemento do signo, que é uma marca que 
permanece, que não se esgota no presente de sua enunciação e que 
pode dar lugar a uma repetição na ausência e para além da presença 
dos sujeitos envolvidos que em um contexto específico emitiram, 
produziram, ouviram, leram, se (in)formaram. Isso também significa 
que o signo rompe seu contexto para ser legível em um futuro de 
ausências, ou seja, nenhum contexto se fecha sobre si mesmo, 
tampouco o código, porque essa ruptura separa o signo de todas as 
suas formas de referente presente, seja ele objetivo ou subjetivo, e 
esse intervalo que constitui o signo é, na verdade, o surgir da marca. 

Ao reler a teoria dos atos de fala a partir do ponto de vista de 
Derrida, podemos concluir que os exemplos performativos de Austin 
são ritualísticos, e o rito não é uma eventualidade: é uma iterabilidade, 
traço estrutural de qualquer marca para ser reconhecida. Dessa forma, 
o que torna o ato “não falho”, e não (im)possível, são os elementos do 
contexto. Como explica Córdoba (2003, p. 92, trad. nossa), “o que 
para Austin são falhas do marco contextual no qual o performativo 
tem lugar, vão ser considerados, na aproximação derridiana, como 
suas próprias condições de possibilidade”, ou seja, Austin exclui de 
suas análises as situações de citação do performativo, os casos nos 
quais se repetem a enunciação ritual performativa em contextos 
diferentes do “ordinário”, quer dizer, não fala daqueles contextos nos 
quais não se cumprem as condições de convencionalidade que 
asseguram sua efetividade nos atos performativos.  

É a partir dessa ideia que Butler (1988, 1990,1993) começa a 
modelar seu conceito de performativo: trata-se, na verdade, de uma 
comunicação que não se limita essencialmente a transportar um 
conteúdo semântico já constituído por uma intenção de verdade, mas 
apresenta tanto a impossibilidade de delimitar de um modo definitivo 
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o contexto em que intervém como performativo e como também a 

iterabilidade constitutiva de todo ato de fala. Como explica em uma de 

suas obras,  

quando há um “eu” que pronuncia ou fala e, por 
conseguinte, produz um efeito no discurso, primeiro há 
um discurso que o precede e que o habilita, um discurso 
que forma na linguagem a trajetória obrigatória de sua 

vontade. De modo que não há nenhum “eu” que, situado 
atrás do discurso, execute sua volição ou vontade 
através do discurso. Pelo contrário, o “eu” apenas cria 
vida ao ser chamado, nomeado, interpelado, [...] e essa 
constituição discursiva é anterior ao “eu”; é a invocação 
transitiva do “eu”. (BUTLER, 1993, p. 171, trad. nossa, 
destaques da autora) 

É importante assumir, nessa perspectiva, que é precisamente o 
caráter ritual de todo performativo se basear no fato de seu caráter ser 
repetível e de responder a um código reconhecível não redutível a 
nenhum contexto determinado (embora aconteça sempre em um 
contexto determinado), que nunca o permite ser um acontecimento 
que responde a uma lógica que se esgota em sua mesma enunciação. 
Muito pelo contrário, “as reiterações nunca são meras réplicas do 
mesmo. E o ‘ato’ mediante o qual um nome autoriza ou desautoriza 
uma série de relações sociais ou sexuais é, necessariamente, uma 
repetição” (BUTLER, 1993, p. 172, trad. nossa, destaque da autora). 
Isso quer dizer que o enunciado performativo é constituído, ao mesmo 
tempo, pela singularidade que lhe confere o contexto determinado 
pelo qual adquire seu significado e pelo “algo mais” que excede esse 
contexto e lhe concede seu caráter iterável. Por essa razão, ele permite 
funcionar em diferentes contextos adquirindo diferentes significados. 
Ou seja, no que diz respeito ao gênero, não é apenas a sua constatação 
que está em jogo, mas a manutenção das expectativas. 

As expectativas são as marcas repetidas, ou melhor, 
repetíveis, que nos levam a compreender o gênero das pessoas; essas 
marcas são físicas, comportamentais, verbais e de outras naturezas, e 
historicamente se associam aos binarismos homem-mulher e macho-
fêmea. Para que possamos ser identificados com um ou outro termo, 
temos que atuar de acordo com o que se espera. Não se trata de uma 
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atuação sempre pensada ou racional; como esclarece Butler em uma 

entrevista, “‘performatividade’ não é uma escolha radical e não é 

voluntarismo”; pelo contrário, ela “tem a ver com repetição, muito 

frequentemente com repetição de normas de gênero opressivas e 

dolorosas para forçá-las a significar” (KOTZ, 1992, p. 84, trad. nossa).  

Essas regras às quais a pesquisadora se refere são 

principalmente os chamados falocentrismo e heterossexualidade 

compulsória. O primeiro conceito, que remete à teoria freudiana da 

sexualidade feminina e da diferença sexual,“designa uma doutrina 

monista, em cujos termos só existiria no inconsciente uma espécie de 

libido de essência viril” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 222). Já o 

segundo considera apenas a heterossexualidade como natural e 

correta, baseando-se principalmente na ideia que a finalidade do ser 

humano é reproduzir-se.  

Se aplicássemos a teoria de performatividades às identidades 

de gênero e sexualidade, os transexuais e os transgêneros seriam uns 

dos maiores exemplos de performativo fracassado, porque não 

seguem, a priori, as regras de inteligibilidade. Realmente, são esses os 

grupos mais excluídos por contestarem a naturalidade dos binarismos 

e, em alguns casos, os desfazerem. São os chamados gêneros 

subversivos. 

A homossexualidade masculina, que vamos analisar nos 

relatos, também é subversiva, e essa subversão pode ser percebida 

pelas performatividades discursivas. Toda performatividade reúne 

mais que a exibição/execução de habilidades/modelos reconhecidos e 

codificados culturalmente e que nos levam à compreensão do sucesso 

da atividade: agrega-se o fato que o ato de exibir/executar essas/esses 

habilidades/modelos é, ele próprio, um elemento chave para sua 

compreensão, sucesso e até mesmo formação.  Isso quer dizer que 

estamos constantemente “performatizando” nosso gênero, dentro de 

limites às vezes sutis de diferenciação. Dessa forma, ao falar sobre 

gênero (incluo em gênero a sexualidade), os informantes estão 

também o fazendo, estão realizando-o. O gênero que compreendemos 

é, na verdade, um devir-gênero, pois como explicam Deleuze e 

Guattari (2003, p. 35, destaques dos autores) sobre o termo devir, 

trata-se de “produzir um continuum de intensidades numa evolução a-

paralela e não simétrica”. Não há, portanto, um ponto de partida e 

nem um ao qual se chega, mas sim uma forma de viver e de se sentir 
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que se mescla ao sujeito, que não é mais o mesmo que antes, mas 

também não é o Outro que poderia ser considerado o ponto final. 

A partir dessa discussão, vejamos, na próxima seção, como os 

relatos de vida e a questão das identidades performativas podem ser 

abordadas a partir da Semiolinguística. 
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A Teoria Semiolinguística, proposta pelo linguista francês 

Patrick Charaudeau na década de 1980, concebe a análise do discurso 

como uma ferramenta que permite dar conta dos diferentes discursos 

sociais e de suas variações entre uma cultura e outra.Assim, a 

linguagem é vista como veículo social de comunicação e o homem 

como um ser social criado e condicionado pela sociedade e pela 

cultura do lugar onde este vive. Como sujeito-falante, ele “repete” a 

voz social, mas o lado psicossocial-situacional lhe dá garantia também 

de una individualidade. Nesse sentido, não é completamente 

individual e tampouco coletivo, mas, como observa Machado (2005) 

um amálgama de ambas as dimensões. 

Dessa maneira, quando lemos os relatos de vida, não 

procuramos saber sobre a vida pessoal como um reflexo psicológico 

particular de um ser, mas como uma “atuação” de um sujeito que 

pertence a uma sociedade que lhe imprime determinados saberes para 

que possa chegar a ser compreendido nesse lugar. Esses saberes 

constroem o que chamamos de atos de linguagem ou atos 

linguageiros, quer dizer, aqueles fenômenos da linguagem que 

combinam o “dizer” (lugar da instância discursiva, da encenação, um 

circuito interno) e o “fazer” (lugar da instância situacional que 

ocupam os responsáveis desse ato, um circuito externo). Nessa 

interação, todo ato de linguagem é o produto da ação de seres 

psicossociais que são testemunhas, mais ou menos conscientes, das 

práticas sociais e das representações imaginárias da comunidade à que 

pertencem.  

Os saberes não se expressam necessariamente no ato 

linguageiro, mas são sempre necessários para sua produção e 

compreensão. Os atos de linguagem nascem de uma situação concreta 

de troca e demonstram uma intencionalidade. Em nosso caso, a 
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intencionalidade dos relatos de vida pode, academicamente, contribuir 
para a pesquisa doutoral, mas socialmente pode resultar na busca 
pessoal para a compreensão da verdade de si mesmo como 

homossexual. Charaudeau (2010, p. 154) destaca que,como essa 

verdade não se deixa descobrir, “o homem, através de seu imaginário, 

produz narrativas que, falando de fatos e gestos dos seres humanos, 

libertam parcelas dessa verdade”. Assim, os saberes levam ao 

reconhecimento recíproco dos parceiros, que se movimentam nas 

representações supostamente partilhadas.  

Dizemos “supostamente” porque o ato de linguagem é um 

jogo de possibilidades, e não se pode afirmar com segurança de 

antemão se os sujeitos envolvidos partilham as mesmas experiências 

vividas (afetos), as mesmas provas de raciocínio (saber intelectual) e 

até mesmo as percepções do tangível (o mundo físico). 

Seja como for, podemos considerar os relatos de vida como 

estratégias comunicativas, porque os sujeitos utilizam esse dispositivo 

linguageiro para materializar seu propósito comunicativo a fim de 

obter, por exemplo, determinados efeitos de sedução e/ou persuasão. 

Como o objetivo é contar sobre sua verdade, os informantes utilizam 

argumentos e estruturas para tocar seus interlocutores e convencê-los 

de como foi (outem sido) a percepção de sua homossexualidade. 

Consequentemente, como destaca Machado (2011), constroem uma 

imagem de si (um ethos) que reflete, através do discurso, um desejo de 

“parecer ser” dos hábitos, ideologias e medos compartilhados 

socialmente. Desse modo, não procuramos compreender a essência do 

sujeito, se é que de fato isso existe, mas a imagem de si que se 

constrói no ato linguageiro e que se apoia em saberes consensuais. 

Tendo em vista isso, Charaudeau (2009) distingue dois tipos 

de identidade: a social e a discursiva. A identidade social é aquela que 

possui a necessidade de ser reconhecida pelos outros e que confere ao 

sujeito seu “direito à palavra”, ou seja, é a que funda sua legitimidade. 

Esse reconhecimento de um sujeito por outros sujeitos se faz em nome 

de um valor aceito por todos e, dessa forma, depende de normas 

institucionais, que regem cada domínio da prática social e que 

atribuem funções, lugares e papéis aos quais são investidos através de 

tais normas, quer dizer, a legitimidade costuma ser atribuída pela força 

do reconhecimento por parte dos integrantes de uma comunidade e do 

valor de um de seus membros. Por exemplo, existe a crença de que os 
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únicos que poderiam falar de homofobia são os homossexuais devido 

a certo reconhecimento social de que eles sofrem (ou poderiam sofrer) 

certa violência, negando o reconhecimento da fala de um 

heterossexual que também pudesse lutar pela causa.  

Nesse sentido, a identidade social é, a rigor, psicossocial e é 

determinada, em parte, pela situação de comunicação, pois ela deve 

responder à questão que o sujeito falante tem em mente quando toma a 

palavra: “Estou aqui para dizer o quê, considerando o status e o papel 

que me é conferido por esta situação?”. No nosso caso, os relatos de 

vida deixam bem explícita a construção dessa identidade social, já que 

pedimos que sujeitos que se identificam de alguma forma como 

homossexuais contassem-nos um pouco de sua sexualidade1.

Por outro lado, a identidade discursiva é construída pelo 

sujeito falante para responder à questão “Estou aqui para falar 

como?”. Nesse contexto, ela depende de duas estratégias: de 

credibilidade e de captação. A credibilidade se liga à necessidade de 

ser acreditado, seja no valor de verdade de suas asserções, seja no que 

ele pensa de fato (sinceridade). Constrói-se e defende-se, nesse caso, 

um ethos que lhe permite responder à questão “Como fazer para ser 

levado a sério?”. Ele pode, por exemplo, adotar uma atitude de 

neutralidade e apagar qualquer vestígio de julgamento ou avaliação 

pessoal para constatar o que viu, ouviu e/ou experimentou. Outra 

atitude que pode ser adotada é a de distanciamento, na qual o sujeito 

raciocina e analisa sem paixão um fato para explicar suas causas, 

comentar os resultados de um estudo ou para demonstrar uma tese. 

Por último, a atitude de engajamento seria aquela na qual o sujeito 

opta (de maneira mais ou menos consciente) por uma tomada de 

posição na escolha de seus argumentos ou de palavras, ou por uma 

modalização avaliativa trazida a seu discurso. Neste último caso, 

constrói-se uma imagem de si de ser convicto e a verdade se confunde 

���������������������������������������� �������������������
1 Já no caso dos perfis que também usamos na pesquisa de doutorado, o acesso ao site por parte 
dos sujeitos não significa que eles se identifiquem com as identidades homossexuais, pois 

podem ocorrer casos, suponhamos, de mulheres que querem ver fotos de homens no Man Hunt

ou então pessoas que se cadastraram apenas para averiguar se algum conhecido está ali. 
Excluímos, em ambos os casos, a possibilidade de mentira dos envolvidos na pesquisa com 

relação à sua identificação com as identidades homossexuais e que participaram ou contando 

sua história ou de fato procurando algum encontro no Man Hunt, elementos impossíveis de 
averiguar a veracidade e que, para nós, eram irrelevantes para a pesquisa. 
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com a força de convicção de quem fala e espera-se que esta influencie 

o interlocutor. 

É fácil perceber algumas dessas atitudes nos relatos coletados, 
como, por exemplo, esses em que está presente a estratégia da 
credibilidade de engajamento através de modalizações: 

Acho que sempre me percebi homossexual de alguma 
forma. (BH-C2) [destaque nosso] 

Desde muy pequeño me percibía “raro”, diferente a los 
otros. Creo que los otros también me percibían de la 
misma manera. A veces eso me llevaba a ser más 
tímido […]. (TUC-A1) [destaque nosso])  

e da escolha de argumentos e palavras:  

[...] me gusta más hablar sobre la cuestión gay que 
sobre ‘homosexualidad’, porque creo que es una 
palabra un poco más linda alrededor de la que 
construimos muchas cosas para poder tener una vida 
más vivible […] (TUC-A1) 

Talvez a imposição de certos padrões de forma tão 
corriqueira enquanto criança/adolescente tenha me 
“barrado” várias oportunidades de esclarecimento. 
Explico: se, por um lado, eu não entendia a afeição por 
meninos, por outro lado eu era convencido por esses 
padrões de que me afeiçoaria por meninas. (BH-A2) 

Ainda no que se refere à identidade discursiva, a estratégia de 
captação aparece quando o sujeito falante não está em uma relação de 
autoridade com seu interlocutor, mas, por outro lado, necessita 
assegurar-se de que ele compartilha de suas ideias, opiniões e/ou está 
“tocado” pelo que diz. Nesse sentido, a questão é “Como fazer para 
que o outro possa ser tomado pelo que digo?”, e o objetivo do sujeito 
é de “fazer crer” a fim de que o interlocutor se coloque em uma 
posição de “dever crer”. Estão em jogo pelo menos duas ações: 
persuadir (fazer pensar recorrendo à razão) e/ou seduzir (fazer sentir 
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recorrendo à emoção). Para isso, o sujeito pode escolher diferentes 

atitudes discursivas, e Charaudeau (2009) destaca três, que 

apresentamos aqui de forma resumida: 

1) a polêmica, na qual se trata de “destruir um adversário” 

questionando suas ideias ou até mesmo sua pessoa; 

2) a sedução, na qual estão em jogo personagens baseados 

em imaginários que podem funcionar como suporte de 

identificação ou de rejeição para o interlocutor; 

3) a dramatização, na qual se descrevem e contam fatos 

baseando-se em valores afetivos socialmente 

compartilhados para fazer sentir certas emoções. 

A dramatização parece ser a atitude preferida pelos 

informantes dos relatos de vida, que “escolhem” narrar determinados 

fatos de sua vida contando com valores que nossa cultura dá a esses 

fatos (por exemplo, TUC-A1 fala com orgulho de sua origem pobre e 

BH-D1 vacila em contar sobre sua condição de soro positivo para 

HIV)2.

Em todo caso, as estratégias comunicativas para seduzir e/ou 

persuadir o interlocutor estão relacionadas com as emoções (o pathos), 

isto é, com a preocupação em alcançar o auditório.De fato, uma 

análise pathêmica dos relatos de vida indica que há procedimentos ali 

empregados que têm a intenção de provocar determinados saberes nos 

interlocutores que possivelmente outros procedimentos não 

provocariam, como aponta Machado (2012).  

A escolha de certas palavras seria um procedimento.O 

informante BH-A1, por exemplo, diz que aos 12 ou 13 anos a internet 

potencializou algumas de suas descobertas sexuais através de fotos, 

vídeos e contos eróticos com temática homossexual. Essas 

experiências “virtuais”, como enuncia o informante, “eram 

acompanhadas de atividade masturbatória”. Destacamos “atividade 

masturbatória” porque poderia ter sido usado apenas masturbação ou 

inclusive punheta, mas BH-A1 prefere um termo mais culto, talvez 

���������������������������������������� �������������������
2 Já os usuários do ManHunt preferem colocar em cena a atitude da sedução, com o objetivo de 

criar uma imagem de si com a qual os outros usuários se identifiquem baseando-se no que se 

entende como um “bom partido” ou como um “bom produto”, como alguns participantes 
comentam em seus perfis. 
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para construir em torno de si mesmo uma imagem mais erudita que 
tem a ver com sua formação em psicanálise. 

Outro ponto importante destacado por Machado (2012) é a 

dimensão argumentativa dos relatos. Ao mesmo tempo em que se 

trata de um gênero discursivo que propõe questões, como os artigos de 

opinião, ele não pretende resolvê-las. Daí que Bertaux (2005) afirme 
que há fenômenos nos relatos de vida que se ocultam por trás de 
simples frases como “Nessa idade [7 anos] já me considerava gostar 
de homens” (BH-B1). Não se trata de uma descrição de um fato, mas 
um indício de que devemos descobrir seus múltiplos significados (por 
exemplo, o uso do advérbio já). 

É relevante ainda destacar a questão da reconstrução de um 
passado nos relatos de vida, como faz Machado (no prelo). Segundo a 
pesquisadora, as lembranças colocadas nas narrativas são, na verdade, 
revisadas, reinterpretadas e reorganizadas a partir do olhar presente, 
embora não respondam totalmente às exigências deste. Nessa 
reconstrução, desempenham um papel importante as convenções 
sociais, principalmente para a análise à qual nos dedicaremos na 
próxima seção. 

Antes, entretanto, queremos salientar que Charaudeau (2009) 
chama a atenção para o fato de que a identidade discursiva se constrói 
com base nos modos de tomada da palavra, na organização 
enunciativa do discurso e na manipulação dos imaginários 
sociodiscursivos, ela é sempre algo a se construir e em construção. 
Isso diferencia da identidade social que, pelo que parece indicar a 
leitura de Charaudeau (2009 e 2015), se refere a uma fixação de 
construções psicossociais.  

De certa forma, concordamos com Charaudeau (2009) que a 
distinção entre essas identidades é operatória, pois sem a identidade 
social não há percepção possível do sentido e do poder da identidade 
discursiva, e sem a identidade discursiva não há possibilidade de 
estratégias discursivas, sem as quais não há possibilidade para o 
sujeito de se individualizar, o que corresponderia a um sujeito sem 
desejo. A Semiolinguística se preocupa pela mise-en-scène discursiva, 
ou seja, pelo lugar em que o sujeito procede à organização de seu 
discurso e constrói para si uma identidade mais ou menos 
“individuada”, mas sempre envolta pelos Imaginários 



56 Daniel Mazzaro

Sociodiscursivos que, produzidos pelos indivíduos que vivem em 

sociedade, manifestam valores por eles compartilhados nos quais eles 

se reconhecem e constituem sua memória identitária. Nesse sentido, a 

preocupação parece estar na representação daquilo “em nome do que” 

tais identidades se constroem (CHARAUDEAU, 2015), e não no 
“nome do que” elas se constroem. Isso seria uma questão da 
Sociologia e da Antropologia, talvez, diria Charaudeau (1996). 

Entretanto, acreditamos que a identidade social é construída 

por discursos, ou seja, quando Charaudeau (2009) afirma que essa 

identidade inclui, além de outros, os dados biológicos (“somos o que 

nosso corpo é”), estamos considerando, conforme Butler (1990 e 

1993, principalmente), que o corpo é uma forma de linguagem e sua 

incorporação é uma questão discursiva. Nesse sentido, a identidade 

dos seres sociais não é tão pré-construída de modo que não seja 

afetada em cada ato de linguagem.  

O que queremos dizer é que a construção das identidades 

funciona como o jogo de linguagem: ambos estão baseados em lances, 

em ações, enfim, em performatividades que dependem não apenas do 

Eu, mas também do Tu para serem construídos. Nunca temos acesso à 

identidade como um objeto cabal, pois como Charaudeau (2009) 

explica, é a situação de comunicação, em seu dispositivo, que 

determina antecipadamente a identidade social dos parceiros do ato de 

troca verbal.Na perspectiva da Semiolinguística, o sujeito não se 

encontra completamente livre para tematizar seu discurso. Isso 

acontece devido à dependência da situação de comunicação em que se 

encontra quando fala, situação essa que impõe aos sujeitos envolvidos 

no ato de linguagem restrições da qual faz parte o propósito 

comunicativo.  

Charaudeau (2010) resume que todo ato de linguagem 

depende de um contrato de comunicação, que é de ordem 

socioinstitucional e  

que sobredetermina, em parte, os protagonistas da 

linguagem em sua dupla existência de sujeitos agentes e 

de sujeitos de fala (fenômeno de legitimação). Esse 

contrato englobante e sobredeterminante orienta o 

julgamento dos outros contratos e estratégias discursivas 

encenadas por estes sujeitos. (CHARAUDEAU, 2010, 

p. 61).  
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Nesse sentido, as questões envolvidas nas identidades não são 

estritamente linguageiras, mas é a linguagem que é portadora delas. 

Assim, não apenas a identidade discursiva, mas também a social se faz 

durante os atos de linguagem. Afinal, Charaudeau (2010, p. 15, 

destaques do autor) já havia dito que “toda teoria, assim como toda 

fala, define-se em relação a outras teorias, a outras falas. No entanto, 
essa herança passa pelo sujeito que produz a teoria ou a fala; o que 
significa reafirmar que há tantos percursos históricos quantos forem os 
sujeitos que teorizam”. 

Vale relembrar que nosso objetivo é analisar as 
performatividades, basicamente, em um nível verbal, mas aqueles que 

se referem às performatividades corporais, comportamentais e 

psicossociais. Acreditamos, portanto, que os informantes dos relatos 

de vida constroem suas identidades homossexuais discursivamente, 

enquanto contam sua vida. Essas identidades não são idênticas se 

compararmos os sujeitos envolvidos na pesquisa, mas elas são 

“performatizadas” de forma que os signos sejam compreendidos. 

Assim, dizer é fazer, é criar imagens, é carregar um histórico 
psicossocial, e, por isso, é algo tão particular quanto coletivo. Dizer é 
construir uma imagem de si naquela encenação discursiva, mas é 
também a (re)construção do próprio falante, assim como o destinatário 
e o interpretante se (re)constroem nas e durante as performatividades. 
Mas, não nos esqueçamos: isso ocorre sempre na base das 
possibilidades. É o que Charaudeau (2010, p. 17) destaca sobre os 
seres de fala: eles “não são desencarnados já que são definidos em 
suas diferenças”; ou seja, o emissor/locutor é diferente do 
receptor/interlocutor porque este pode construir um sentido não 
previsto por aquele.  

Aliás, a percepção da diferença do outro constitui, conforme 
Charaudeau (2015, p. 18), a prova da própria identidade: “É essa 
diferença do outro que faz com que eu olhe para mim mesmo, 
comparando-me a ele, procurando detectar os pontos de semelhança e 
de diferença [...]. É somente percebendo o outro como diferente que 
pode nascer a consciência identitária”. Mas sendo a própria 
percepção/compreensão um lance do jogo, podemos também 
considerá-la performativa, como toda constituição identitária.  
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As identidades, enquanto performativas e baseadas na 
percepção de diferenças, também possuem um duplo movimento: o de 
atração e o de rejeição. Conforme Charaudeau (2015), o primeiro trata 
da apreensão do outro para estabelecer uma partilha, chegar a dividir 
algo comum, a fim de resolver esse problema da diferença; já no 
movimento de rejeição, desconfiamos do outro e sentimos a 
necessidade de rejeitá-lo (nesse caso, será maior a possibilidade de 
nos vermos diferentes) ou de torná-lo semelhante a nós (nesse caso, 

nossas particularidades desaparecem). Consequentemente, as 

identidades particulares e em grupo se fazem em movimentos de 

linguagem, conscientemente ou não, e de forma assimétrica, pois o 

que se projeta nas performatividades não é necessariamente o que será 

compreendido, mas, em todos os casos, tudo é atravessado por 

Imaginários Sociodiscursivos3. 
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Ao fazer uma primeira leitura geral dos relatos de vida que 

conseguimos agrupar, percebemos que quase todos usam o verbo 

perceber-se quando se referem à sexualidade. Incomodados, olhamos 

novamente o enunciado motivador com a qual encabeçamos a seção 
em que eles deveriam escrever seu texto e lá estava: “Gostaríamos que 
você nos contasse [...] como e quando se percebeu homossexual [...]”. 
Era óbvio que iríamos direcionar o uso desse verbo! Só não sabíamos 

como pedir, de forma curta e direta, que tocassem no assunto. 

Entretanto, esse era o “risco” que corríamos por fazer um relato de 

vida, que deve sim filtrar, orientar e centrar a entrevista para não a 

transformar em uma autobiografia. 

Quando escolhemos o verbo perceber-se, queríamos colocar o 

sujeito em uma posição de consciente-de-si. Mais que isso, queríamos 

evitar outras possibilidades vinculadas com frequência às sexualidades 

como virar, em português, ou hacerse, em espanhol, que 

���������������������������������������� �������������������
3 Para uma ampla discussão dessa questão, incluindo a definição de Imaginários 

Sociodiscursivos aplicada às identidades performativas, sugerimos a leitura do quarto capítulo 
(Cantatas de uma teoria do discurso) de Almeida (2016). 
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particularmente não representam o nosso ponto de vista. Esses verbos 

de mudança de estado que pressupõem um estado inicial, uma 

mudança e um estado final não se aplica de forma efetiva à 

sexualidade como a entendemos. Virar ou hacerse homossexual 
funciona apenas para quem acredita que nascemos heterossexuais, 
uma condição naturalizada firmemente rejeitada pela Teoria Queer, 
como vimos anteriormente.  

Por outro lado, perceber-se nos leva a refletir sobre aquela 
voz externa, aquela voz “outra” que incorporamos para nos vermos e 
que nos constrói. Mas quando isso ocorre com relação à sexualidade? 
É difícil estabelecer, pelos relatos de vida. Quando dizem, por 
exemplo: 

Bem, acho que a primeira vez que me percebi 
homossexual foi quando eu estava na terceira série do 
ensino fundamental. (BH-B2) 

Percebi ainda criança, pelo fato de sentir mais 
interesse por homens. (BH-C1) 

Acho que sempre me percebi homossexual de alguma 
forma. (BH-C2) 

Desde muy pequeño me percibía “raro”, diferente de 
los otros. (TUC-A1) 

ou mesmo sem o verbo perceber-se (percibirse), como: 

Mi recuerdo más temprano data desde los seis o siete 
años. […] Todo lo que me pasaba por adentro, todos 
los sueños raros y los sentimientos descolocados eran 
de mi privacidad desde muy temprano. (TUC-A2),  

Recuerdo desde que tengo conciencia de mi mismo 
haber tenido inclinaciones homosexuales. A mis 6 o 7 
años de vida ya sabía que significa la palabra 
homosexual y preguntaba mucho por el tema. (TUC-
B1) 
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Aos 7 anos de idade iniciei o meu contato afetivo-
sexual com meninos. [...] Nessa idade já me 

considerava gostar de homens. Não tinha dúvida! (BH-
B1) 

Haciendo un breve repaso por mis experiencias 
homosexuales, recuerdo que las de la infancia 
estuvieron marcadas por la vergüenza […]. (TUC-B2) 

Nesses casos nos perguntamos se a percepção ocorreu naquele 
momento da infância ou se ocorreu posteriormente, quando 
ressignificaram seu passado. 

Essa questão é importante para nós pela razão de que 
colocamos a sexualidade humana como produto e meio da linguagem, 
a mesma que, para vários linguistas, está estreitamente relacionada à 
memória. Justifica-se, dessa forma, que afirmem, como BH-A1, “Não 
tenho lembrança de quando é que me percebi sexualmente atraído por 
meninos / homens pela primeira vez”. Todos, entretanto, voltaram à 
infância para nela ancorar as origens da sexualidade, momento em 
que, coincidentemente ou não, as construções pessoais estão latentes, 
incluindo as construções linguageiras.  

BH-C2, por exemplo, relata o seguinte:  

A primeira vez que ouvi a palavra gay, ela me 
encantou de alguma forma. Eu tinha ceca[sic] de 8 
anos e um primo pintou uma das unhas. Minha mãe 
falou com ele que não podia e ele respondeu 
brincando: 'sou gay tia'. Aquilo me marcou e eu repeti 
com minha professora logo em seguida. Ela também 
me reprimiu. 

É interessante notar a performatividade da palavra gay nessa 
narrativa: o informante se encantou com o termo, que foi usado pelo 
primo como descrição-justificativa por ter pintado uma das unhas, e 
mesmo sendo marcada pela mãe como negativa (“não podia”), BH-C2 
a usa para se qualificar com a professora, que “também” o reprimiu. O 
uso das aspas no enunciado anterior se deve ao fato de que a primeira 
repressão não foi ao informante, mas ao primo que parecia estar 
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apenas brincando. No entanto, aquele se sentiu também reprimido, 
pois havia se identificado com o termo. 

O que queremos dizer é que as sexualidades, assim como suas 
percepções, não são instantâneas e fundadoras, mas sim, como relata 

BH-A2, “um processo”. São construções linguageiras repetidas que 

frequentemente não são nem dirigidas ao sujeito único que se encontra 

nas cenas discursivas. E contar sua história de homossexual 

começando pela infância é sintomático, porque é esse o momento 

quando incorporamos a linguagem e, com ela, as identidades que ela 

brinda e legitima, para não dizer que é o momento da criação dos 

primeiros rastros da memória consciente. 

Se considerarmos a infância como o período que compreende 

do nascimento aos 12 anos4, encontramos nos relatos diferentes atos 

que levam os informantes a considerarem como âncoras de sua 

sexualidade. BH-A2 diz que, nessa época, já percebia uma diferença 

em seus interesses e naquilo que o atraía quando comparava ao que 

atraía seu irmão e seus primos homens com quem convivia, como não 

gostar de futebol e gostar dos príncipes da Disney; BH-B1, aos 7 anos, 

fala de brincadeira com amigos que incluía “beijos e outras práticas 

mais íntimas”; BH-C1, quando criança, sentia não se encaixar “no 

universo infantil masculino”, quando as brincadeiras dos homens o 

constrangiam, como futebol e bola de gude, porque ele tinha falta de 

habilidade e temia ser vítima de violência dos garotos; BH-D1 localiza 

sua homossexualidade na percepção de sua própria sexualidade, ou 

seja, “não me lembro de ter me percebido diferente”, e cita a época 

escolar como momento de sua curiosidade sobre a sexualidade e a pré-

adolescência como a ruptura com a família por essa razão; BH-E1, 

que afirma ter tido uma “educação isenta do tradicional preconceito 

hetero-machista normativo”, cita que seu primeiro relacionamento 

começou aos 8 anos de idade com um rapaz de 16 e com o qual 

trocava carícias, banhos nus em cachoeiras, dormiam juntos e nus em 

viagens, mas sem penetração, o que ocorreu aos seus 12 anos com o 

mesmo rapaz. 

���������������������������������������� �������������������
4 Como se sabe, a duração das etapas de vida do ser humano não é algo consensual. Para este 

trabalho, consideramos o Estatuto da Criança e do Adolescente que, no seu artigo segundo, 

considera “criança, para efeitos da lei, a pessoa com até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade" (BRASIL, 1990).  
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O que há em comum entre todos esses relatos? Citamos BH-

A2 para explicar:  

(...) cresci no clássico ambiente “azul para meninos, 

rosa para meninas”, ou “futebol para meninos, 

princesas para meninas”, e, quanto mais isso me era 

imposto, mais estranho eu me sentia. E a conclusão 
dessa história levou ao caso de um homem que só 
entendeu sua dificuldade com os padrões quando se 
aceitou homossexual. 

Quando os informantes voltam à sua infância e narram fatos de 

sua vida, eles estão ressignificando atuações, performatividades, que 
justificam sua homossexualidade hoje, e não que elas sejam 
exatamente fruto de uma sexualidade fixa. Como destaca Abrahão 
(2006, p. 151), o ato narrativo se funda na memória do narrador, e a 
significação que este dá ao fato no momento de seu acontecimento  

é ressignificada no momento da enunciação desse fato, 
em virtude de que a memória é reconstrutiva, além de 
ser seletiva, mercê não só do tempo transcorrido e das 
diferentes ressignificações que o sujeito da narração 
imprime aos fatos ao longo do tempo, mas também 
pelas ressignificações que ocorrem na relação que se 
estabelece entre narrador e pesquisador no momento da 
narração. 

O que podemos identificar são alguns aspectos dessa 
reconstrutividade, e um desses aspectos é que a ressignificação está 
pautada por aquilo que “era imposto”. Esse “imposto”, tenhamos 
cuidado, não é algo posto às claras, mas algo corriqueiro que 
aprendemos com aqueles com quem convivemos.  

Um exemplo bem “sutil” é o de BH-E1, que diz que teve 
“uma educação isenta do tradicional preconceito hetero-machista 
normativo”, mas não recusa a existência de uma voz normativa 
quando diz que seu caso com um rapaz era escondido, porque seu 
parceiro tinha receio de sofrer com o preconceito da sociedade. É 
nesse pré-conceito que acreditamos estar localizado um dos primeiros 
(se não o primeiro) momentos de ressignificação dos atos, quando 
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sentimos culpa por nos masturbarmos pensando em homens, como 
aponta BH-A1, ou quando chocamos a comunidade escolar ao 
namorar um menino, como diz BH-B1, ou quando se é ameaçado e 

chantageado pela família por sua sexualidade, como conta BH-D1. O 
que acreditamos haver em comum em todos os relatos é isso: uma 
“voz” que diz que há algo de errado, que há uma fuga de um padrão, e 

que diz, no final das contas, quem é você. 

Discursivamente, voltar à infância para justificar ou ilustrar a 

sexualidade é uma estratégia pathêmica interessante. A vox populi

defende que nessa época as crianças são doces, puras, inocentes e 

vivem sem muitos filtros. Dessa forma, quando um menino de 3 anos 

de idade coloca o dedo na tomada e leva choque, dizemos que o fez 

porque desconhecia as consequências, e aí está a importância de um 

adulto orientar e educar. Por outro lado, à medida que os anos passam 

e algumas atuações ocorrem, recebem interpretações diferentes de 

“desconhecimento”. Algumas delas são beijar, tocar os órgãos 

genitais, dizer determinadas palavras, andar de certa forma, gesticular 

etc. As crianças aprendem não apenas a imitar aqueles com quem a 

Psicanálise diz que se identificam, mas também a categorizar e avaliar 

como os outros atuam e como eles mesmos atuam, sem precisar de 

enunciados como “isso não se faz” ou “isso é errado”.  

Retornar à infância pode significar dizer: “estou isento de 

qualquer construção pensada da minha homossexualidade”. Mais que 

isso, enxergamos essa construção como uma repetição de atos que não 

são inéditos nas crianças, afinal, eles são compreensíveis ao ponto de 

levar à culpa, ao choque, à chantagem e ao insulto. Essas atuações são 

possibilidades dos seres humanos e, quando encenadas 

(performativizadas, diríamos), levam a plateia a construir imagens a 

respeito do sujeito-ator. Essa imagem, portanto, é anterior tanto à 

atuação como ao sujeito-ator, o que fica muito claro quando esses 

sujeitos são crianças. 

Mas do que, afinal, estamos falando? Se localizamos na 

infância a sexualidade, é impossível distinguir o que é intrínseco (ou 

“natural”) e o que é aprendido de fora porque, mais que outra coisa, a 

sexualidade é uma linguagem e ela só é aprendida no convívio com o 

outro.  
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Embora não esteja no nosso corpus, gostaríamos de relatar o 

caso de outra pessoa para exemplificar. Seu primeiro contato sexual 

foi aproximadamente aos 9 anos com um primo mais novo. Além 
desse, essa pessoa teve contato com mais três primos de diferentes 
lados (materno e paterno) até seus 15 ou 16 anos. Mais de 20 anos 
depois do primeiro ocorrido, o único dos cinco que se entende como 
homossexual é essa pessoa que me relatou o ocorrido. A questão é: 

havia desejo nesses encontros? Provavelmente, porque, pelo que foi 

relatado, ninguém obrigava o outro a fazer isso, e em diferentes 

momentos um procurava o outro, todos parecem ter gostado de 

alguma forma, embora houvesse medo e culpa. O que não parece certo 

é que esses encontros refletissem a “essência”, a não ser que todos os 
quatro primos estejam hoje vivendo a heterossexualidade de forma 
antinatural, o que parece não haver indícios na história atual deles. O 
que aconteceu é que, com o tempo, alguns deles diziam que não era 
certo, que não deveriam fazer isso, que não queriam mais, que 
preferiam as meninas... Foram, enfim, ressignificando os seus desejos.  

O caso de homens que hoje se percebem homossexuais e que 
tiveram envolvimento com meninas nas primeiras fases da vida 
também é comum. BH-B1, por exemplo, diz que até os 19 anos 
namorou homem e mulher; BH-B2 conta que seu primeiro encontro 
com homem ocorreu com 15 anos e até essa época ele namorou 
apenas mulheres; BH-C2 narra que foi “praticamente obrigado a 
namorar uma garota” no primeiro ano do ensino médio, ou seja, por 
volta dos 15/16 anos, e que depois, nunca mais namorou, apenas ficou 
com mulheres, tanto heterossexuais como homo; BH-E1 relata que 
teve relações com garotas na juventude, “mas sempre sem grandes 
entusiasmos”. É importante ter a noção, entretanto, de que estamos 
analisando não apenas vidas particulares diferentes, mas também 
relatos que exprimem compreensões diferentes de pessoas sobre a 
própria história da sexualidade em um contexto especial. 

Expliquemos melhor: Abrahão (2006, p. 155) resume que, nas 
histórias de vida, há três planos da compreensão do contexto:  

o contexto vivido no passado, que comporta a totalidade 
de referenciais biográficos e sociais dos sujeitos 
entrevistados; o contexto do presente dos sujeitos, que 
supõe as redes de relações sociais do presente dos 
sujeitos, desde as que se elaboram mediante a concreta 
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situação de entrevista estabelecendo seu sentido para o 

presente; o contexto da entrevista, que supõe as formas 
de acordo e cooperação para a efetivação da própria 
entrevista, como a relação de escuta e transmissão em 
reciprocidade como condição para a reflexão. 

Nesse sentido, é difícil dizer se os participantes que não citam 
relações com meninas não o fazem ou porque não vivenciaram esses 
encontros ou porque não acharam relevante contar, já que o enunciado 
motivador não toca nesse assunto especificamente. Na verdade, 
pedimos “as experiências de vida enquanto homossexual”, e não 
outras modalidades sexuais, se é que o termo é pertinente.  

Seja como for, todo esse jogo do dito, do não dito e do 
silenciamento é um processo de ressignificação, a posteriori, do que 
foi vivido naquela época. É o que alguns participantes explicitam em 
seus relatos. TUC-B2, por exemplo, afirma que 

“Haciendo un breve repaso por mis experiencias 
homosexuales, recuerdo que las de la infancia 
estuvieron marcadas por la vergüenza, ya saliendo de 
mi adolescencia pude re significarlas, tomarlas desde 
otro lado, apropiarlas y transformar mi identidad”  

Já TUC-C1 diz que relaciona a percepção de sua 
homossexualidade à época em que tinha 5 anos aproximadamente 
apenas em um momento posterior, “cuando era mayor de edad, 

haciendo autoterapia y reconstruyendo mi pasado”. Aliás, o 
informante enfatiza esse processo de percepção, mais adiante em seu 
texto, escrevendo, entre parênteses: “repito que todo esto lo entendí 

como erotico [sic] una vez que hice una análisis a mis 

aproximadamente 21 años una vez fuera del closet”. 

Em todos os casos, inclusive naqueles em que os informantes 
não fazem tal reflexão, temos acesso a um real (re)pensado que só 
existe na linguagem. Não é nem mesmo uma memória no sentido 
cognitivo do termo: é um discurso, é uma memória forjada, construída 
para se apresentar com um determinado objetivo comunicativo. É 
como Abrahão (2006, p. 155) explica: “a compreensão de contexto 
interpreta o processo no qual os sujeitos (re)atualizam, (re)elaboram o 
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sentido, as posições ideológicas coletivas dos processos vitais das 

histórias”, e isso é importante para que interpretemos as histórias não 

apenas dentro dos jogos e das dimensões de sua tessitura, mas também 

dentro da dimensão da construção do sujeito. 

Nessa tessitura, encontramos variações interessantes não 

apenas no que diz respeito à história de vida dos sujeitos enquanto 

fatos, mas também nas escolhas da linguagem para relatar essa 

história. Já explicamos sobre o verbo perceber-se, mas não é o único 

que aparece nos relatos e que está marcado pela autorreflexão. BH-A1 

fala que a internet potencializou algumas de suas descobertas sexuais. 

Descobrir indica que algo já estava ali, latente, mas não havia sido 

posto às claras.  

Já BH-A2 elenca outros verbos bem na primeira frase de seu 

relato: compreender e aceitar. Ambos indicam que a sexualidade “não 

foi algo que ocorreu de supetão”, mas “um processo”, como ele 

mesmo indica no texto. O perceber-se está ligado, nesse sentido, à 

compreensão de suas performatividades por meio de uma 

diferenciação com as do irmão e de primos, e também um futuro 

aceite de si enquanto diferente de “certos padrões” que funcionavam 

como “ensinamentos”. Tanto que o processo de se perceber, indica o 

informante, concluiu-se aos 18 anos, quando entrou na faculdade e 

conheceu outras pessoas que passavam pelos mesmos 

questionamentos, quer dizer, a compreensão findou-se na aceitação 

quando não se viu sozinho na fuga dos padrões e na dúvida de se 

deveria acreditar nos ensinamentos heterossexuais. 

Em certo momento de seu relato, BH-B1 usa o verbo 

considerar-se (“Nessa idade já me considerava gostar de homens. Não 

tinha dúvida!”), que também supõe uma autorreflexão. No mesmo 

caminho, BH-B2 fala da “consciência de que [eu] era gay” e usa o 

verbo virar (“Jurava pra mim mesmo que nunca ia ‘virar’ gay e ia 

namorar mulheres”) entre aspas, talvez pela razão de que não se trata 

de uma mudança da heterossexualidade para a homossexualidade, 

como se aquela fosse seu estágio inicial. Outro verbo usado por este 

informante é assumir-se (“eu continuava jurando que não ia me 

assumir, que não seria gay”), que carrega um traço semântico próximo 

ao de revelar e está relacionado a algo negativo (assumir a culpa) ou 

omitido (assumir o relacionamento, assumir o filho). Em todos os 
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casos, assumir(-se) pressupõe um estado inicial não admitido 

anteriormente, mas que já-é. 

BH-E1 usa o verbo aflorar junto ao advérbio naturalmente

para destacar que a construção de sua (homo)sexualidade não foi tão 
marcada pelo “tradicional preconceito hetero-machista normativo”. 
Daí que lhe pareça tão natural sua homossexualidade, da mesma 
forma como é tida a heterossexualidade na vox populi.  

TUC-C2 usa a expressão darse cuenta, que indica a ideia de 
(auto)percepção, (auto)compreensão e (auto)entendimento. Já TUC-

C1 usa o verbo percibir, mas não na forma pronominal, quer dizer, 

enquanto percibirse (“perceber-se”) seria reflexivo, em que o agente e 

o paciente da ação seriam o mesmo, este informante coloca-se como 

agente e a sexualidade, o paciente: “mi vida homossexual la comencé 

a percibir a los 5 años aproximadamente”. Da mesma forma,TUC-E2 

começa seu relato: “Percibí mi orientación homossexual a partir de 
los 19 años”. Em ambos os casos, são tratados como coisas diferentes 

o “eu”, que percebe, e a sexualidade, que é percebida. 

AR-B1 prefere referir-se à sua sexualidade com a expressão 

“inclinaciones homosexuales" e o verbo usado, na verdade uma 

expressão, foi “tener conciencia”. Acreditamos que essa consciência 

da (homo)sexualidade a que se refere o informante, e que podemos 

perceber em todos os casos, está intimamente ligada a um processo de 

autopercepção no sentido hegeliano de consciência-de-si.  
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A análise efetuada nos permitiu concluir que em quase todos 

os relatos de vida a (homo)sexualidade está intimamente ligada a um 

processo de autopercepção, no sentido de consciência-de-si. Essa 

reflexão parte do ser-Outro, frequentemente entendido como uma 

norma, um ensinamento ou um pressuposto que impõe limites não 

apenas para ser, mas também para compreender-se. Nesse sentido, o 

perceber-se/percibirse ou entenderse está frequentemente marcado 

pelo estranhamento de si, culminando às vezes em culpa, em violência 

e desafeto, o que faz com que a infância seja reinterpretada e constitua 

o terreno ideal para lançar a âncora da gênese da sexualidade.Além 
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disso, não é uma coincidência que seja nessa época que 
“apre(e)ndemos” uma linguagem, porque tanto a linguagem como a 
sexualidade são “apre(e)ndidas” e parecem ser, dessa forma, uma 
coisa só: um jogo com regras implícitas e possibilidades de 
compreensão ou incompreensão. 

Além do mais, a escolha de como decidem os informantes nos 
contar essa história de vida é algo importante: detalhar a infância eo 
início da adolescência é um exemplo, mas há outros, como buscar 
palavras e construções para ancorar os sentidos em um aspecto que se 
quer que o Outro construa e nas emoções que se pretendem que este 
alcance.  

De todo modo, acreditamos que na relação entre linguagem e 
desejo nenhuma dessas partes se considera um fenômeno 
essencialmente intencional, mas sim que o desejo incorpora as formas 
convencionais da linguagem já existentes antes que o falante as 
enuncie. Se conjugamos essa postura defendida por Kulick (2003) 
com o que destaca Butler (1990, 1993),obtemos que o desejo, visto 
como linguagem, também é repetível. E ao pensar a sexualidade como 
desejo, levamos a identidade a uma categoria de práticas baseadas na 
cultura, aquela cultura que sugere o medo, a culpa, a violência, a 
incompreensão, a exclusão, mas também a compreensão e a inclusão, 
através de regras não muito claras, não explícitas, mas sugeridas e, 
principalmente, “performativizadas” pela linguagem, seja corporal, 
seja verbal ou outra qualquer. 

Nesse sentido, analisar relatos de vida é perceber que a 
(homo)sexualidade é uma (re)interpretação de si e do outro que um 
sujeito constrói para fazer sentido e para que o outro faça sentido. 
Essa, talvez, seja a principal intenção da linguagem e do desejo: fazer-
se inteligível para a existência e permanência em sociedade.Em outras 
palavras, o que nos faz diferentes dos outros é como 
“performatizamos”. 
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