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RESUMO 

 

 

As taxas de suicídio na comunidade LGBTQIA+ têm aumentado bastante nos últimos tempos, 

tendo em vista fatores de risco que se mostram mais presentes a cada dia. A partir desta 

problemática, pensou-se em uma pesquisa por meio de um questionário online para pessoas 

da comunidade LGBTQIA+ com o intuito de compreender as motivações que justifiquem a 

recorrência das tentativas de suicídio nesta comunidade, quais os fatores de risco que fazem 

com que idealizem e/ou tentem suicídio, assim como entender também fatores de proteção 

que podem prevenir o suicídio. Foram coletadas 39 respostas e as questões foram analisadas 

uma a uma. Apresentada a sua leitura por meio de gráficos, discorreu-se sobre vivência 

enquanto LGBTQIA+ e os fatores de risco relacionados à ideação suicida. O questionário traz 

discussões acerca de sexualidade, a importância da educação sexual, família e as relações 

sociais, buscando compreender por meio das crenças de pessoas da comunidade sobre o que é 

homofobia para os mesmos e o quanto isso pode interferir em sua forma de ser e de se sentir 

nos cenários sociais (festas, bares, reuniões familiares e entre amigos), para assim entender 

quais são os principais fatores que podem influenciar na ideação e/ou tentativa de suicídio 

para pessoas desta comunidade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade LGBTQIA+. Suicídio. Fatores de risco. Relações 

sociais. Homofobia. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Suicide rate in the the LGBTQIA+ community increased a lot in recent times, considering 

risk factors that have shown themselves to be present each passing day. Based on such issue, 

this research was made through an online questionnaire for people from the LGBTQIA+ 

community in order to understand the motivations that justify the recurrence of suicide 

attempts in this community, which are the risk factors that cause people to idealize and/or 

attempt suicide, as well as to understand protective factors that may prevent suicide. 39 

responses were collected and the questions were analyzed one by one. Its reading was 

presented through graphics, it was discussed the experience as LGBTQIA+ and the risk 

factors related to suicidal ideation. The questionnaire carries discussions about sexuality and 

the importance of sex education, family and social relationships, seeking to understand from 

people in the community about what homophobia is for them and how much this can interfere 

with their way of being and feeling in the social scenarios (parties, bars, family gatherings and 

among friends), in order to understand what are the main factors that can influence the 

ideation and/or suicide attempt for people in this community. 

 

 

KEYWORDS: LGBTQIA+ Community. Suicide. Risk factors. Social relationships. 

Homophobia.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Foucault, em 1988, em seu livro “História da Sexualidade” já nos fez ver que 

proliferam a sexualidade como alvo privilegiado da vigilância e do controle das sociedades. 

Ampliam-se e diversificam-se suas formas de regulação, multiplicam-se as instâncias e as 

instituições que se autorizam a ditar-lhe normas. Proliferam cada vez mais os discursos sobre 

o sexo e que as sociedades continuam produzindo, avidamente, um saber sobre o prazer ao 

mesmo tempo em que experimentam o prazer de saber (FOUCAULT, 1988).  

Costuma-se falar de sexualidade atrelada à discussão de gênero. A primeira diz 

respeito às práticas sexuais das pessoas e a como essas pessoas se identificam em relação a 

essas suas práticas sexuais (COLLINS, 2018). E é marcada, então, pela escolha do objeto de 

desejo. As questões de gênero e de identidade de gênero são distintas. O discurso acerca de 

gênero percorre a diferença sexual historicamente construída. Françoise Héritier (1996) 

disserta sobre o fato de que o gênero se constrói na relação homem/mulher, o mesmo também 

cita que não existe indivíduo isolado, independente de regras e de representações sociais. Em 

1998 Joan Scott, em recente definição da categoria de gênero, fala que gênero é uma categoria 

historicamente determinada que não apenas se constrói sobre a diferença de sexos, mas que é, 

sobretudo, uma categoria que serve para “dar sentido” a esta diferença.  

As conversações acerca das discussões dos autores citados trazem uma reflexão sobre 

a influência social ao decorrer dos anos acerca da conceituação “o que é gênero”. Nesse 

sentido, em um estudo mais recente, Guacira Lopes Louro (2014) defende, a partir dos 

estudos de feministas anglo-saxãs, que gênero passou a ser distinto de sexo, com o objetivo de 

rejeitar o determinismo biológico implícito no uso da categoria sexo. Com isso é notório que 

conforme o desenvolvimento social essa conceituação ganha novas discussões.  

Com isso pode-se perceber que gênero serve, portanto, para determinar tudo que é 

social, cultural e historicamente determinado. No entanto, como pretendemos apresentar, 

nenhum indivíduo existe sem relações sociais, isto desde que se nasce. Portanto, sempre que 

estamos nos referindo ao sexo, já estamos agindo de acordo com o gênero associado ao sexo 

daquele indivíduo com o qual estamos interagindo (GROSSI, 1998). 

Identidade de gênero diz respeito a algo mais complexo, pois é individual recorrente à 

constituição do sentimento individual de identidade. Para Stoller (1978), todo indivíduo tem 

um núcleo de identidade de gênero, que é um conjunto de convicções pelas quais se considera 

socialmente o que é masculino ou feminino. Isto se dá no momento de nascer ou mesmo 
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antes, com as novas tecnologias de detectar o sexo do bebê, quando se atribui um nome à 

criança e esta passa a ser tratada imediatamente como menino ou menina. A partir deste 

assinalamento de sexo, socialmente se esperarão da criança comportamentos condizentes a 

ele.  

Assim como na discussão do que seria gênero, a discussão acerca da identidade de 

gênero teve avanços significativos ao decorrer do tempo. Pesquisas mais recentes trazem 

sobre a diversidade de gênero, onde é evidenciado que existem mais do que dois gêneros 

(feminino/masculino). Apesar de toda pressão exercida socialmente existem pessoas que 

quebram esse binarismo de gênero. Ou seja, essa dicotomia não contempla uma série de 

pessoas, inclusive pessoas que se identificam como heterossexuais (COLLING, 2018). 

É notório que grande parte dos discursos sobre gênero de algum modo inclui ou 

engloba as questões de sexualidade (MAC AN GHAILL, 1996). Outro fato que foi 

evidenciado é que gênero e sexualidade são construídos através de inúmeras aprendizagens e 

práticas, empreendidas por um conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais, de modo 

explícito ou dissimulado, num processo sempre inacabado. Na contemporaneidade, essas 

instâncias multiplicaram-se e seus ditames são, muitas vezes, distintos (LOURO, 1997). 

Estas questões interacionadas estão enraizadas, fazendo com que em práticas 

frequentes confundam-nas, tornando quase impossível uma distinção entre estas práticas, mas 

como foi possível ver, não é a mesma coisa. Sujeitos masculinos ou femininos podem ser 

heterossexuais, homossexuais, bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles também podem ser 

negros, brancos ou índios, ricos ou pobres etc.). O que importa aqui considerar é que tanto na 

dinâmica do gênero como na dinâmica da sexualidade, as identidades são sempre construídas, 

elas não são dadas ou acabadas num determinado momento. As identidades estão sempre se 

constituindo, elas são instáveis e, portanto, passíveis de transformação (LOURO, 1997).   

Como trazido acima, o indivíduo pode se identificar com a sua forma de ser, sendo 

uma particularidade sua, há uma diversidade de formas em que o sujeito pode se identificar, 

Plummer (2020) relata que há pessoas que não sabem e/ou não compreendem sobre esta 

diversidade que todos possuem de se identificar, podendo se tornar pessoas preconceituosas e 

indelicadas com a comunidade LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, 

Travestis, transexuais, Queens, Intersexuais, Assexuais e outras identidades de gênero e 

orientações sexuais).  

Segundo a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ABGLT) entre o período de 1948 e 1990, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) classificava homossexualidade como um transtorno mental, em maio de 1990, foi 
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realizado uma revisão da lista de classificação Internacional de Doenças (CID-10), em que a 

homossexualidade não se encontra mais como categoria patológica (ABGLT, 2014). Mesmo 

com todas as mudanças trazidas por parte da ciência, segundo a ABGLT (2014), há ainda 

quem acredite que ser parte da comunidade LGBTQIA+ e possuir tais desejos, é uma doença 

ou um comportamento influenciado socialmente através da “liberdade” e aceitação de outras 

pessoas.  

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (CFP), na resolução 001/99, a forma como 

cada indivíduo decide viver sua sexualidade é uma decisão única que faz parte de sua 

identidade e deve ser respeitada, assim como traz também que a homossexualidade não é uma 

doença, distúrbio ou perversão, mas uma forma de cada um se identificar e viver. Esse 

preconceito está enraizado na sociedade, devido à normatização da heterossexualidade. Brosin 

e Tokarski (2017) trazem que a recorrência do valor da heterossexualidade, torna-a como 

regular e normativa, representando a definição de sexo e gênero. No entanto, é necessário que 

cada sujeito se assuma para seus familiares, sendo este processo necessário ainda hoje, 

havendo uma diferença entre quando se é hétero para quando se é homossexual, onde um é 

necessário que se assuma, podendo ser comparado a algo diferente que precisa ser 

comunicado a todos que em muitas das vezes não aceitam a diferença, ou tentam se esforçar 

para aceitar uma qualidade de um familiar.   

Tudo que foge desse padrão torna-se alvo de extremistas religiosos, segundo a leitura 

de Ribeiro e Scorsolini-Comin (2017). Os autores falam sobre como certas crenças religiosas 

assumem a homossexualidade como “doença”, ou um “problema”, que deve ser curada ou 

controlada, e parte da população que aprende desde criança sobre ser uma prática errada e não 

se permite ao longo do tempo aceitar e/ou respeitar estas diferenças, acreditando que o 

modelo de família ideal e que deveria existir é a família patriarcal, ou seja, homem, mulher e 

filhos.  

Esse processo de aceitação, ou como socialmente é chamado: “sair do armário” é 

bastante estressor, tanto a reação familiar quanto a reação social que passam ao se assumir, 

além de tornarem-se vulneráveis a possíveis vítimas de violências, ponto este que pode causar 

danos físicos e psicológicos, podendo ser gatilhos para que pensem em se machucar, entrem 

em depressão e em muitos casos chegar a tentar suicídio (RIBEIRO, 2017). Velasquez (2004) 

indica que o suicídio é uma forma particular do sujeito morrer, onde tal ação vai de encontro 

com a autoconservação, autoestima e o amor próprio, sendo o suicídio um ato em que o 

indivíduo põe fim na própria vida. 
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Para Werlang e Botega (2004), o suicídio pode ser visto em determinados momentos, 

como a forma de fugir do que ocorre em suas vivências, ou seja, a ideia de suicídio, de não 

existir, se torna a única forma para que a dor não exista mais, não sendo covardia ou coragem 

como denominado por muitos, mas uma maneira que no momento parece ser a única forma de 

acabar com a dor em que se encontram. Assim, entende-se que não ser aceito socialmente, 

pela família e principalmente por si, pode ser grande causador destas dores, que levam o 

indivíduo a buscar maneiras desesperadas para acabar com estes sentimentos e sensações.  

Porto, Delziovo e Queiroz (2019), apontam que o suicídio não é um diagnóstico e 

muito menos um transtorno mental, o mesmo é um comportamento que se caracteriza pelo 

desejo e o ato deliberado de se matar, em que podem existir diversos fatores, o suicídio não 

acontece sem razão, o mesmo é uma consequência final de um processo. Ou seja, o suicídio 

nem sempre ocorrerá pela mesma razão, pois cada indivíduo possui sua subjetividade e uma 

visão de mundo diferente, assim, os fatores que podem influenciar determinado indivíduo a se 

machucar, pode não ser o mesmo de outra pessoa, porém, o suicídio é uma realidade de 

muitos desde séculos atrás.   

 Segundo as mesmas autoras, nos séculos XVII e XVIII, o suicídio era condenado por 

grande parte dos filósofos e admirado por outros que reconheciam uma ligação entre o 

suicídio e/ou um distúrbio mental. Porém, segundo as mesmas, estudos também demonstram 

que na Grécia antiga o suicídio era tido como uma ofensa, e tais indivíduos mesmo mortos 

eram rejeitados. Já na idade média, o suicídio era tido como egoísmo ou crime, sendo negado 

o direito de ser enterrados em cemitérios e seus bens eram divididos entre os nobres e a coroa 

(PORTO; DELZIOVO; QUEIROZ, 2019). Desta forma, pode-se compreender que o suicídio 

existe desde muitos anos, e que ao longo deste tempo, as visões sobre o mesmo foi mudando, 

desde ofensa, crime, egoísmo, para um comportamento que necessita de atenção profissional.  

Para Félix et al. (2016) a falta de apoio social é um dos fatores que podem levar o 

sujeito a tentar suicídio, o mesmo também alega sobre a importância de prevenção, pois a 

partir disto, o ato pode ter menor possibilidade de ocorrer. A prevenção do suicídio vai desde 

proporcionar condições melhores de vida, até a identificação e o controle de fatores de riscos, 

necessitando da comunidade para identificar pessoas em situação de vulnerabilidade ao 

comportamento suicida, para que se possam ser elaboradas as intervenções (OMS, 2000). 

Desta forma, dá-se a necessidade de compreender acerca de paradigmas que cercam a 

comunidade LGBTQIA+ e possíveis fatores de risco que levem esta comunidade a buscar o 

suicídio, analisando também fatores existentes na população LGBTQIA+ capazes de auxiliá-

los em momentos de sofrimento, que poderiam ser chamados, em oposição aos fatores de 
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risco, de fatores de proteção. Tendo como questionamento base a busca da compreensão do 

índice de suicídio (incluindo ideação e tentativa) na comunidade LGBTQIA+, a pesquisa a ser 

realizada se propõe a efetuar um questionário com este público alvo, com o objetivo de 

entender os fatores que os levam a pensarem em/ou tentarem o suicídio. 

No decorrer deste trabalho, o desenvolvimento teórico será apresentado em dois 

capítulos, o primeiro pretende discorrer acerca da comunidade LGBTQIA+, e será 

subdividido em três aspectos, quais sejam o da diversidade sexual e de gênero, onde serão 

abordadas formas pelas quais o sujeito pode se identificar; sociedade e população 

LGBTQIA+, com um olhar em como essa população tem sido vista ao longo do tempo e das 

discussões científicas e acadêmicas, e através ainda dos dados anuais da violência relacionada 

à homofobia. O segundo capítulo vai tratar sobre o suicídio, e será dividido em três subtítulos, 

o suicídio na comunidade LGBTQIA+, depressão como fator de risco para o suicídio e 

estratégias de manejo para a prevenção do suicídio.  

Na terceira parte do projeto, será apresentada a análise da pesquisa de campo realizada 

com indivíduos integrantes da comunidade LGBTQIA+ acerca do tema em questão. Antes de 

apresentar a análise realizada a partir dos questionários, o método sobre o qual se pauta esse 

trabalho de pesquisa será apresentado, de forma a apresentar o passo a passo que precisou ser 

percorrido até que pudesse formular uma resposta possível à nossa pergunta acerca do 

suicídio dentro da comunidade LGBTQIA+. O que se espera, portanto, é que diante da análise 

dos dados, seja possível apontar fatores que contribuem com a ideação do ato suicida, 

trazendo alguns indicativos acerca dos motivos que fazem com que estes sujeitos pensem em 

suicídio. 
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2 COMUNIDADE LGBTQIA+ 
 

 

2.1 Diversidade sexual 

 

 

Identidade de gênero, trata-se da maneira como o indivíduo se sente e se identifica, 

podendo ser binários como homem ou mulher e não binários, sendo que essa identificação não 

interfere na sexualidade do sujeito. Há também a expressão de gênero, ou seja, a forma como 

a pessoa se expressa, como se veste e age segundo estereótipos que se associam esses 

comportamentos ao feminino ou ao masculino. Já o sexo biológico, representados pelos 

órgãos sexuais que possuem, os hormônios e cromossomos, determinando como macho, 

fêmea ou intersexo. Por fim, temos a orientação afetiva-sexual, correspondente a quem se 

sente atração sexual e/ou romântica, podendo ser homossexual, heterossexual, bissexual, 

pansexual e outros. 

 Oliveira e Carneiro (2019) discorrem acerca do significado de cisgêneros, ou seja, 

diferente do sujeito transgênero, o cis diz respeito a quando o sujeito nasce em um corpo de 

determinado sexo e se identifica com ele. Por outro lado, o sujeito trans, não se identifica com 

o sexo com qual nasceu, havendo assim esta diferença.  

 Diante das diversas expressões possíveis da sexualidade humana, é que se fala da 

importância da educação sexual, a qual não se trata em ensinar a realizar as práticas, mas 

trazer um espaço para conhecimento das opções sexuais e a reflexão destas maneiras de 

expressar a sexualidade, trazer métodos preventivos para que se tenham uma relação mais 

cuidadosa e prevenida, não trazendo o que é certo e errado, mas mostrando a liberdade de 

escolha e as formas existentes de se identificar, agir, e sobre o desejo sexual (EW et al., 

2017). 

 Os autores supracitados retratam ainda a importância da educação sexual vista pelos 

professores, sendo um ponto importante para a formação do alunado, no entanto em muitos 

casos, evitam abordar determinados assuntos, por medo e receio do que os responsáveis 

podem lidar com essa situação, assim como a possibilidade de promover um choque nas 

crenças dos estudantes. Mostrando uma maior necessidade de serem trazidos tais temas na 

educação, tendo em vista a carência de conhecimento de grande parte da população quando se 

trata da educação sexual e suas possibilidades, considerando também o tabu já existente por 
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parte de responsáveis e consequentemente interferindo no desenvolvimento da criança e 

adolescente quando se trata de sexualidade. 

 É importante também a existência de um espaço que permita que os adolescentes 

tenham liberdade para falar da sexualidade, para que exista um diálogo e gere mais 

conhecimento acerca deste tema, para que sintam-se seguros não apenas sobre sua orientação 

sexual, mas que não sejam vulneráveis e desprevenidos em suas relações (CAMARGO; 

FERRARI, 2009, apud EW et al, 2017). 

 

 

2.2 Sociedade e população LGBTQIA+  

 

 

Nota-se que a sociedade tem estado em constante evolução, uma destas mudanças se 

dá acerca da comunidade LGBTQIA+, Plummer (2020) aponta que para leigos os sujeitos 

desta comunidade são denominados como “boiola’, ‘traveco’, ‘sapatão’, ‘bicha’, ‘viado’ e 

outros, denominações estas existentes desde anos atrás, onde essas formas de ser e amar não 

eram aceitas, porém, as pessoas do grupo LGBTQIA+ passaram a se denominar como ‘gays’, 

‘lésbicas’ e ‘trans’, havendo uma diferença entre os termos anteriores, pois estes termos são 

denominações vindas de dentro da comunidade e não negativa, utilizadas atualmente. 

Percebe-se uma diferença entre as categorizações vindas de outros e as definidas por 

sujeitos que fazem parte da comunidade, anos atrás, como citado anteriormente, a sociedade 

funcionava de uma forma mais rígida, seguindo padrões em que a família patriarcal era o 

modelo ideal de família, modelo este ofertada pela religião e seguida fielmente pelos sujeitos 

ao longo de muitos anos, sendo necessárias intervenções para que existissem mudanças, ou 

seja, a luta pelo direito estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

citada acima, luta esta que percorre ate os dias atuais. 

Foucault (1988) relata que tinham-se a crença que a homossexualidade poderia ser 

tratada com um processo de medicalização, ademais que ser desta forma era considerado 

doença, imundice, possessão de demônios e desequilíbrio mental, sendo tratada por 

psiquiatras com o isolamento e medicamentos, como maneiras de controlar a 

homossexualidade, esta uma característica capaz de identificar uma espécie de pessoa. Ponto 

este que começou a mudar com os avanços da ciência para com a comunidade, ou seja, as 

ações da OMS, CFP e outros ao constarem que homossexualidade não é doença, mas sim uma 

qualidade do sujeito. 
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Oliveira e Carneiro (2019) apontam que, segundo as crenças sociais estabelecidas e 

passadas por gerações, é esperado que os indivíduos se identifiquem como homem/mulher e 

que se relacionem com o sexo oposto, seguindo normas estabelecidas socialmente e 

reforçadas pelos anos e crenças. Desta forma, nota-se que mesmo com o avanço da sociedade, 

ainda existem sujeitos que acreditam e defendem que o modelo de ser e a quem se deve amar 

e se relacionar, deve ser seguindo os padrões que foram estipulados desde anos atrás, sendo 

um erro a existência da diversidade sexual. 

Plummer (2020) traz sobre a ameaça que a homossexualidade representa a ‘ordem 

natural da vida’, nascer, crescer, reproduzir e morrer, tendo em vista que essa população não 

pode ter filhos biológicos e estão constantemente em conflito com a moralidade estabelecida e 

violam o ‘mundo natural’ que muitos consideram como a ordem certa das coisas acontecerem. 

É notória a necessidade que muitos possuem em ver as normas sendo seguidas por outros 

sujeitos, um grande exemplo é a homossexualidade, opção sexual esta que não interfere 

diretamente na vida particular de parte da população, mas que se incomodam com tais 

escolhas por não se encaixar nos padrões que acreditam que todos deveriam seguir. 

Segundo Vergueiro (2015) a heterossexualidade tida como orientação normal e correta 

a ser seguida, pode ser vista como uma base de poder para a sociedade, tendo em vista que 

essa orientação sexual é tida como ‘saudável’, considerando também que a homossexualidade 

por muitos anos foi tida como doença, e um sentimento anormal, reforçando a sociedade a 

crença de que o correto seriam homens se sentirem atraídos por mulheres e/ou mulheres por 

homens, ou seja, atração pelo sexo oposto. 

 Oliveira e Carneiro (2019) argumentam que a comunidade tende a afastar e 

discriminar indivíduos que não se encaixam nos padrões que se esperam ser seguidos. Assim 

excluindo qualquer sujeito que realizem práticas não concordadas socialmente, geralmente 

sendo considerados como diferentes e não pertencentes a determinadas comunidades. 

Plummer (2020) traz que houve uma época em que homossexuais eram considerados como 

um problema a ser tratado, atualmente a homofobia tem sido um grande problema social que 

necessita de intervenções. 

 

2.3 Homofobia e a violência 

 

 

O preconceito e a discriminação são fenômenos muito presentes no cotidiano da vida 

social possuindo várias formas e modos, delimitando normas e padrões pré-estabelecidos 
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socialmente. Esses fenômenos, quando se apresentam em forma de violência, buscam atingir 

determinado grupo ou pessoa em relação a outro tido como diferente, menor ou insignificante, 

que estão presentes em todos os ambientes ou contextos sociais. Direcionados às questões de 

orientação sexual e/ou de identidade de gênero dos sujeitos sociais, a homofobia, como todas 

as formas de preconceito e/ou discriminação contra os homossexuais e contra todos os 

sujeitos que vivenciam práticas afetivas e sexuais que diferem da heteronormatividade 

(BORRILO, 2010; OLIVEIRA, 2013 apud MENEZES; SILVA, 2017), é um fenômeno 

bastante real e constante na vida da população LGBTQIA+ necessitando de um trabalho de 

enfrentamento capaz de diminuir tal realidade desafiadora (MENEZES; SILVA, 2017). 

Como mostrado anteriormente acerca das crenças existentes por muitos desde anos 

atrás acerca da homossexualidade ser algo ruim e que não deveria ser aceito, a AGLBT 

(2014) traz que há ainda muitos indivíduos que não aceitam essa forma de ser, não 

respeitando a subjetividade e a liberdade de escolha dos outros, onde em muitos casos, esta 

comunidade se torna vítima de violências, principalmente física e psicológica. Pesquisas 

mostram que em muitos casos a família não está preparada para tais notícias, podendo 

ocasionar crises e até violência por não aceitarem a orientação sexual e por não concordarem, 

não respeitam e excluem tanto das atividades familiares e em casos extremos são expulsos de 

casa por não se encaixar nos padrões exigidos socialmente e pela família (BRITO; ARRUDA, 

2019, apud SOUSA, 2016). 

Plummer (2020) aborda que a homofobia tida por George Weimberg em um de seus 

livros dos anos 1970 (The society and the healthy homossexual, 1973) os indivíduos possuem 

medo de se aproximar e estar perto da comunidade LGBTQIA+, acontecimento este que 

ocorre não apenas com heterossexuais, mas com homossexuais oprimidos, seja pela 

sociedade, família ou por suas crenças, mas por não se assumir, sentem medo do que pode 

acontecer caso esteja em contato com homossexuais assumidos.  

Menezes e Silva (2017) alegam que segundo Silva (2015) homofobia é um processo 

que tenta naturalizar a violência que ocorre contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+ que 

conseguem e se sentem abertos a se expressarem e se comportar segundo sua orientação 

afetivo-sexual e/ou identidade de gênero, violência esta que acontece quando a sexualidade da 

pessoa se diverge da imposta pela heterormatividade. Essa situação é um dos grandes 

fenômenos que auxiliam o índice de subnotificação destes casos. 

Segundo os dados do disque 100, o número de denúncias da comunidade LGBT 

vítimas de violências por ano no Brasil é grande e dentre estas violências estão: Abuso 

financeiro e econômico/ Violência patrimonial; Discriminação; Negligência; Outras violações 
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/ Outros assuntos relacionados a direitos humanos; Tortura e outros tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes; Trabalho escravo; Tráfico de pessoas; Violência física; 

Violência institucional; Violência psicológica; Violência sexual. Segue abaixo dados anuais 

das denúncias de violência pela comunidade desde o período de 2011 ao primeiro semestre de 

2019. 

   

Gráfico 1: Nº de denúncias de LGBT vítimas de violências por ano. 

Fonte: Disque 100/MMFDH. Elaboração Diest/Ipea e FBSP. 

 

 É notório que houve um aumento substantivo no ano de 2012, tendo um total de 3031 

denúncias, sendo este o ano com mais vítimas comparadas aos outros anos, em 2019 

considerando que se trata apenas do primeiro semestre, ou seja, até junho, já existia um total 

de 513 denúncias em um período de 6 meses, considerando também que estes dados são 

apenas para as ligações recebidas, não contando com as vítimas que não fizeram denúncias.  

 Foi notório também acerca dos anos 2015, 2016, 2017 e 2018, que existiu uma taxa 

muito alta de vítimas, onde mesmo havendo uma diminuição nas denúncias, ainda assim, 

obtiveram um número elevado de sujeitos sofrentes de violências e abusos. Segundo Menezes 

e Silva (2017) a homofobia como justificativa da violência é um grande fator que corrobora 

para o índice de subnotificação para os casos de violência. Sobre o processo de 

subnotificação, uns dos fatores que auxiliam também para este fenômeno são alguns dos 

profissionais que atendem casos de violência contra a comunidade LGBTQIA+, violência esta 

que ocorre por causa de sua orientação sexual e ou identidade de gênero. 
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 Para Santos, M.L et al. (2018) a subnotificação pode trazer grandes prejuízos, 

considerando que é a não notificação de um problema, ou seja, a subnotificação de um caso 

que deveria ser notificado ao serviço de saúde pública, ao não ser notificado, torna o serviço 

de saúde incapaz de se capacitar para tratamentos e políticas públicas.  

Menezes e Silva (2017) argumentam ainda que segundo Silva (2015) o despreparo ou 

negativa do atendimento a comunidade LGBTQIA+ vitima de violência, fazem com que a 

comunidade se afaste dos serviços públicos, ou seja, ao não utilizar o nome social do travesti 

e do/da transexual, a proibição do uso das roupas que os identifiquem, a objeção para o uso 

dos banheiros de acordo com a identidade de gênero, e outras questões que possam vir a 

afastar a comunidade de buscar ajuda e consequentemente colaborando com o índice de 

subnotificação.   
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3 O SUICÍDIO, SEUS FATORES DE RISCO E MANEJO DE 

PREVENÇÃO  
 

 

3.1 Suicídio na comunidade LGBTQIA+ 

 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000) aponta três características de pessoas 

suicidas, são elas: ambivalência, em que o sujeito busca a morte, mas ao mesmo tempo deseja 

estar vivo; Impulsividade, que indica que o suicídio acontece geralmente após um evento 

negativo, no impulso; Rigidez/ constrição, quando o suicida costuma pensar no tudo ou nada, 

sendo que em alguns momentos o suicídio aparenta ser a única maneira de resolver um 

problema. Desta forma, compreende-se que o sujeito pode ter três características que 

possibilitam o mesmo final, mesmo que de formas e motivos diferentes, assim como a 

personalidade, que se refere ao modo em que o sujeito se percebe, sente, pensa e age. A sua 

definição incluem as habilidades, emoções desejos, comportamentos, aspectos físicos e 

outros. Ou seja, a personalidade é a forma como todos estes aspectos se juntam, justificando a 

singularidade de cada sujeito, de modo que todos os indivíduos são diferentes, e possuem 

personalidades diferentes, que podem interferir na forma como cada um vê o mundo e se 

posiciona nele, e os gatilhos que como relatado pela OMS (2000) são situações que afetam o 

indivíduo, podendo levá-lo a pensar em se matar. 

A OMS (2000) declara ainda que os suicidas geralmente são mais retraídos, possuem 

ansiedade, depressão e em muitos casos já houve tentativas anteriores, menções sobre desistir 

da vida e outros. Assim, mostra-se que antes de cometer tal ato, há uma série de 

comportamentos que quando notados a possibilidade de prevenção ao suicídio se torna maior, 

considerando também o que já citado em que o meio social é um grande influenciador de 

comportamentos.   

A prevenção do suicídio abrange uma gama de ações que vão desde possibilitar 

qualidade melhor de vida, tratamento eficaz para pessoas com transtornos mentais, até a 

identificação e controle dos fatores de risco para que as pessoas idealizem ou cometam 

suicídio. O método de prevenção vai ainda pela informação e a busca de mobilizações por 

parte da comunidade para que se tenham ações de prevenção, como a identificação de pessoas 

vulneráveis que possam ter comportamentos suicidas, para que após isto, seja possível criar 

intervenções mais eficazes (OMS, 2000). 
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Para Félix et al. (2016) um dos grandes fatores de risco para o suicídio é a falta de 

apoio social, restrição de atividades prazerosas e principalmente eventos que trazem a tona 

sentimentos ruins. O mesmo relata também que a prevenção ao suicídio deve ser mais prezada 

do que o diagnóstico e o tratamento, pois, entende-se que ao trabalhar a prevenção, ou seja, a 

identificação precoce de situações de risco para que as pessoas pensem e/ou tentem suicídio, 

perceber e prevenir com intervenções como: promover a sensibilização e orientação da 

população e profissionais, cuidados com a saúde mental, monitoramento dos casos podem 

fazer com que as possibilidades do ato ocorrer se tornem menores, além que, após a tentativa 

de suicídio, o indivíduo pode sobreviver a este ato e conseguir acompanhamento com 

profissionais da saúde, e uma aproximação com a família e amigos (OMS, 2000). 

O suicídio é um acontecimento profundo que ocorre em todo o planeta, representando 

uma falha na saúde, ademais que ocorre considerando as influências externas, que causam 

danos nos indivíduos, levando-os a cometer tal ato, não buscando ou não encontrando ajuda 

para lidar com tais problemas, põe fim a suas vidas (FÉLIX et al. 2016, apud VIDAL; 

GONTIJO, 2013). O suicídio consiste numa prática através da qual o indivíduo se machuca 

sozinho, iniciando desde a parte da ideação suicida, os planos de como realizar a ação até, 

tentativa e/ou óbito (FÉLIX et al., 2016). 

O suicídio é prática de autoagressão, em que em muitos casos não são notados os 

comportamentos pelos familiares e amigos, deixam as pessoas próximas um tanto vulneráveis 

a se sentirem culpados, considerando que há sinais e que se não observados podem passar 

despercebidos, gerando arrependimento em grande parte dos casos nos familiares por não 

terem dado atenção. Além também de casos em que o sujeito fala repetidas vezes sobre a 

possibilidade de suicídio e a família e/ou amigos zombam e dizem palavras como se não fosse 

capaz de tal ato, o que pode levar a cometer à ação e as pessoas próximas a culpa pelas 

palavras e ações. 

O suicídio pode ocorrer por diversos motivos, não tendo um padrão em que todo 

acontecimento igual irá promover a realização desta ocorrência a todos que passam por tal 

situação. Ortiz et al. (2020), apontam que segundo pesquisas o suicídio entre a comunidade 

LGBTQIA+ pode ser maior que a de pessoas heterossexuais, ou seja, a possibilidade de 

tentarem suicídio é maior que a de jovens héteros.  

Ortiz et al. (2020),  defendem ainda que o suicídio é um fenômeno psicológico e social 

que abrange diversas culturas e causas, mas se encontra ligado a uma classe de fatores como 

econômica, racial, social, psicológica, de gênero, cultural e outros. Diante disto, entende-se 

que um mesmo motivo pode ser um ponto para determinado sujeito (A) cometer suicídio, mas 
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este mesmo motivo pode não fazer com que outro sujeito (B) cometa o ato, desta forma, 

entende-se que há pontos que (A) passou em que (B) não vivenciou, ou seja, não se trata 

apenas de um único motivo para todos que tentam suicídio, mas trata-se de uma série de 

acontecimentos que interferem na forma como o indivíduo se vê e se posiciona frente ao 

mundo, partindo do que cada um aprendeu em suas experiências, as quais podem ser capazes 

de modificar as crenças de como deve se comportar e pensar no mundo, assim como sua 

vontade de viver.  

 Zanluqui e Sei (2017) retratam que a homossexualidade pode ser um dos fatores que 

levam muitos indivíduos a cometerem suicídio, porém, poderia não ser a causa principal ou 

somente do suicídio, mas seria um dos motivos que influenciam tal ato. Considerando as 

mudanças entre crescer, se aceitar e buscar aceitação, ser homossexual se torna um fator ainda 

maior quando existe um amor não correspondido, podendo levar o sujeito a cometer suicídio 

como forma de lidar com esta dor, de não possuir apoio, compreensão, respeito e o amor 

desejado (ORTIZ et al., 2020). 

 Segundo os referidos, ser da comunidade LGBTQIA+ é um dos fatores de risco 

principalmente por não ser considerado normal possuir tais tipos de relações, diferente dos 

sujeitos heterossexuais em que seus relacionamentos são vistos pela sociedade como saudável 

e correto, desta forma, muitos estudos trazem taxas elevadas de suicídio entre homossexuais, 

ademais que parte do preconceito vem também por parte de pessoas LGBTQIA+, 

principalmente com bissexuais, vistos como indecisos e aumentando a sensação de não 

pertencer ao grupo e consequentemente aumentando seus sofrimentos. 

 

 

3.2 Depressão como fator de risco para o suicídio 

 

 

A depressão é entendida como a constante sensação de tristeza profunda, não sendo 

necessário um motivo para este sentimento, mas tendo uma frequência de presença 

considerada como uma problemática. Segundo Solomon (2014) a depressão possibilita que o 

sujeito que vivencia tal tristeza, não se sinta bem consigo e com o seu meio social, fazendo 

com que o indivíduo se considere descartável, irrelevante e consequentemente desmotivado a 

continuar a viver. Ou seja, a dor proporcionada por estes sentimentos, se tornam tão 

atormentadoras que são capazes de levar a pessoa a não querer estar inserido no mundo e 

consequentemente não desejar estar vivo. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) retrata em 2000 que a depressão é o 

diagnóstico mais existente entre os sujeitos que conseguiram concluir o suicídio, em que 

todos passam por períodos em que se sentem tristes e deprimidos sem nenhum motivo 

aparente, sendo que mesmo que este sentimento passe, o mesmo é recorrente e interfere na  

vida cotidiana do indivíduo. Desta forma, entende-se que a depressão está presente em casos 

de suicídios, podendo ser um dos grandes causadores do sujeito chegar a cometer tal ato, ou 

seja, o desejo de diminuir a dor e o sentimento de impotência pode levá-los a ações que em 

outros momentos e com outros sentimentos poderiam não realizar. 

O ministério da saúde, em um boletim epidemiológico nomeado como ‘suicídio, saber 

agir e prevenir’ declara como principais fatores de risco para o suicídio pessoas que possuem 

transtornos mentais como depressão, esquizofrenia, alcoolismo, abuso ou dependência de 

outras substâncias, isolamento social, perdas recentes e indivíduos com condições clínicas 

incapacitantes, como pessoas com lesões graves, dores crônicas e outras (BRASIL, 2017). Ou 

seja, dores físicas e psicológicas, assim como não ser um indivíduo ativo na sociedade, sendo 

excluído e não estando inserido em um meio social, podem influenciar na ideação suicida, 

cabendo lembrar que possuir tais fatores acima, não torna o sujeito suicida, sendo apenas 

fatores que podem levar o sujeito a tentar machucar-se. 

Para Félix et al. (2016) na perspectiva dos profissionais de saúde, é necessário estarem 

preparados para perceber o comportamento depressivo e indícios suicidas precocemente, para 

construírem projetos terapêuticos a estes grupos de riscos, assim como de sujeitos que já 

tentaram o suicídio; possibilitando nestas ações preventivas, a participação familiar, para ser 

possível prevenir danos causados tanto no indivíduo que tentou o suicídio, quanto nos 

familiares. 

 Félix et al. (2016) ainda relatam acerca da depressão, defendendo que a influência 

social pode gerar o que é denominado como suicídio contagioso, ou seja, o convívio, 

vivências e o diálogo com pessoas que possuem uma idealização suicida, pode gerar uma 

tristeza e observações sobre a vida e sobre si no mundo, podendo influenciar para que as 

pessoas que já são propensas comecem a se automutilar. Desta forma, pode-se entender que a 

depressão e o pensamento suicida e de automutilação, pode ser influenciado segundo o meio 

social em que o sujeito está inserido, considerando que as pessoas com quem se convive 

possuem uma grande participação nas ideias dos sujeitos. Ortiz et al. (2020) indicam que o 

suicídio entre a comunidade LGBTQIA+ se associa também com as questões de homofobia, 

os fatores sociais, ou seja, o sentimento de não pertencer a determinado meio, a exclusão e 
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outros, fatores estes que pode gerar tristezas, sentimentos de solidão, desamparo, agravando 

assim as ideações e/ou tentativas de suicídio.   

 

 

3.3 Estratégias de manejo para a prevenção do suicídio 

 

 

Porto, Delziovo e Queiroz (2019) relatam que o suicídio tem sido cada vez mais 

considerado como um marcador de qualidade de vida, classificado como mortes que podem 

ser evitadas, sendo necessárias medidas preventivas para este processo. Algumas formas de 

prevenção do suicídio podem ser a precoce identificação e o tratamento eficiente de pessoas 

com transtornos mentais. O aumento significativo de cuidados com a saúde mental pode ser 

de grande valia para a diminuição das taxas de suicídio, ao ponto que o tratamento eficaz para 

pessoas com transtornos mentais é uma forma de prevenção (KUTCHER; CHEHIL, 2007, 

apud PORTO; DELZIOVO; QUEIROZ, 2019). 

Para a OMS (2000) os grupos de Atenção Primária à saúde são de grande importância 

para a prevenção do suicídio, estes grupos possuem contato com a comunidade, facilitando a 

existência de vínculos entre o sistema de saúde e a população, possibilitando contato com os 

familiares, amigos e organizações. A OMS (2000) ainda relata que estes profissionais 

geralmente são os primeiros a perceber os sinais de alerta de um indivíduo com ideação 

suicida, podendo trabalhar em conjunto com profissionais da psicologia e psiquiatras que 

fazem parte de uma equipe multiprofissional voltada a cuidados com a saúde mental, 

proporcionando um melhor atendimento na atenção e nas ações de prevenção e posvenção. 

Para Porto, Delziovo e Queiroz (2019), das tentativas de suicídio, alguns destes 

indivíduos podem conseguir realizar o ato, porém o trabalho do profissional não acaba aí, pois 

compreende-se que o suicídio não ocorre sem um gatilho, ou seja, sem uma razão que o 

motive. Desta forma, após a morte do sujeito, deve-se atentar à posvenção, que diz respeito ao 

acompanhamento realizado com os sobreviventes do suicídio, como os amigos, companheiro 

(a), familiares e a própria comunidade que necessitar de apoio. Assim, além das estratégias de 

prevenção ao suicídio, é preciso preocupar-se com a posvenção. 

Vale ressaltar, ao se tratar de indivíduos da comunidade LGBTQIA+ que conseguem 

cometer suicídio, não é diferente dos outros, pois também existem suas razões para tal, assim, 

sendo necessário também o trabalho de posvenção com seus familiares, amigos, e 

companheiro (a) se houver, para Muller (2017) o luto do suicídio é uma técnica de adequação, 
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a família, amigos e outros sujeitos próximos passam após a morte da pessoa suicida, estas 

pessoas são as denominadas como sobreviventes do suicídio, pessoas estas que ficam em 

sofrimento por conta da perda de seu ente querido e necessita de acompanhamento e auxílio.  

O papel dos profissionais da Atenção Primária à Saúde e a atenção especializada em 

saúde mental possuem grande importância no processo de identificação e acolhimento do 

sujeito que se encontra em situação de risco de suicídio, ademais que conseguem realizar uma 

escuta qualificada e avaliar suas angústias e necessidades. A posteriori as esquipes de Atenção 

Primária à Saúde como, médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social, 

nutricionista e outros, podem encaminhar as pessoas atendidas que apresentarem esta 

necessidade, assim como solicitar acompanhamento domiciliar com suporte dos Agentes 

comunitários (RIBEIRO, 2018). 

Identificar os fatores de proteção é essencial para a prevenção do suicídio, além dos 

fatores de proteção classificados como aspectos que tem a capacidade de diminuir a 

probabilidade de o sujeito cometer o suicídio ou continuar a ideação, mesmo havendo outros 

fatores de risco presente, um fator de proteção pode ser capaz de anular os riscos a variar de 

sua intensidade. No entanto, é crucial trazer que nenhum fator de risco ou proteção pode 

altivamente evitar ou definir um evento suicida (PORTO; DELZIOVO; QUEIROZ, 2019). 

Dentre os fatores de proteção que podem diminuir o risco de suicídio, está o apoio 

familiar, amizades, relacionamentos significativos, crenças religiosas, culturais e étnicas, 

fazer parte e estar envolvido na comunidade, possuir uma vida social satisfatória ao sujeito, 

integrações sociais, como trabalho, lazer e acesso a cuidados com a saúde mental (OMS, 

2006).  

Ortiz et al. (2020) afirmam a existência de muitos estudos que retratam possíveis 

formas de prevenção ao suicídio na comunidade LGBTQIA+, e algumas destas prevenções 

são os apoios familiares, amparo ao jovem e adolescente, espaço de acolhimento, programas 

de prevenção com foco na pluralidade de vidas e da diversidade de gênero, programas que 

podem ser realizados tanto nas escolas quanto em grupos de apoio, no entanto, para os 

autores, mesmo com a existência de estudos que trazem formas de prevenções ao suicídio na 

comunidade LGBTQIA+, nota-se ainda uma grande lacuna para o tema de prevenção. 

Desta forma, fatores de proteção podem ser de grande valia para auxiliar no processo 

de autocuidado, auxiliando também como medida preventiva para a ideação suicida, possuir 

alguns destes fatores podem corroborar para a diminuição do sofrimento e dos pensamentos 

do sujeito em adoecimento psíquico. 
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4 MÉTODO 
 

 

4.1 Instrumentos 

 

 

Para a realização desta pesquisa foi utilizado como instrumento um questionário 

respondido por pessoas da comunidade LGBTQIA+, estas possuem mais de 18 anos. Tal 

formulário tem como objetivo compreender as razões que levam indivíduos desta comunidade 

específica a pensarem e/ou tentarem o suicídio, bem como as implicações dessas vivências na 

ideação ou tentativa suicida. Para fazê-lo, foi utilizado o modelo de formulário on-line, por 

meio do google forms, pois o trabalho em questão visa tão somente observar e analisar as 

respostas desses participantes, sendo realizado de forma on-line por meio do 

compartilhamento do link, para que os participantes permaneçam anônimos e não se sintam 

pressionados ou desconfortáveis em responder as questões propostas.  

O questionário contém 14 perguntas, a primeira e a segunda visam apenas conhecer 

idade e orientação afetiva-sexual do participante. As outras questões são mais amplas e 

buscam compreender acerca da experiência pessoal de cada participante diante da sua 

sexualidade, apoio familiar, situações de homofobia, e acerca dos fatores de risco e tentativas 

de suicídio.  

 

4.2 Coleta de Dados 

 

 

A pesquisa teve um total de 39 participantes, não foi necessária uma ligação entre tais 

sujeitos, com um intuito de obter uma compreensão mais ampla de diversos indivíduos de 

idades e contextos diferentes. Foi utilizado como critério de inclusão fazer parte da 

comunidade LGBTQIA+ e possuir mais de 18 anos, não sendo aceita a participação de 

menores de idade e a população heterossexual para tal pesquisa. O formulário cuja resposta à 

segunda questão foi heterossexualidade foi desconsiderado por sair do escopo da pesquisa 

aqui pretendida. O link do formulário foi disponibilizado por meio de redes sociais, 

permanecendo no ar por 3 dias, foi interrompido o recebimento de respostas ao atingir o total 

de 57 respostas, sendo estipulada previamente como número máximo a ser aceito 50 

respostas, considerando que por meio deste número, seria possível atingir uma boa quantidade 
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de participantes da comunidade LGBTQIA+ disponíveis a respondê-lo, assim como ser 

também um número que se tornaria possível a análise em um curto período de tempo, 

possibilitando a construção deste trabalho. O questionário iniciou pela manhã do dia 28 de 

maio 2021 e foi encerrado a noite do dia 30 de maio de 2021, os dados foram coletados e 

analisados para a construção deste trabalho. 

 

 

4.3 Análise de dados 

 

 

O questionário utilizado possui em seu total 14 perguntas. Os participantes do 

formulário, responderam sobre sua orientação afetiva-sexual, questões de como se deu o 

processo de aceitação individual, familiar e social quanto a essa orientação e acerca do que 

pensam, acreditam e até vivenciam sobre homofobia e suicídio. 

O questionário foi analisado questão-a-questão, foram discutidas por meios de gráficos 

nas questões que se aplicam para uma melhor compreensão dos dados, e com as discursões 

destes e das questões abertas para comentários. Inicialmente foram apresentadas as 

orientações afetivas-sexuais dos participantes, para que tivesse base de quem são e logo em 

seguida suas idades, as outras questões discutidas por meio de uma análise baseada no índice 

de igualdade das respostas recebidas, ou seja, as respostas mais parecidas e recorrentes, 

buscando compreender como se deu o processo de descoberta da sexualidade dos 

participantes e a participação da família, amigos e a comunidade em geral a qual estão 

inseridos. Foi analisado também acerca das crenças desta comunidade sobre como um casal 

homossexual deve se portar socialmente, o porquê ocorre homofobia e o aumento das taxas de 

violência, sendo trazido também por meio de gráficos sobre quantos participantes concordam 

com a educação sexual e discorrida acerca de como se daria este processo, e logo em seguida 

houve uma comparação de quantas destas pessoas acreditam em uma cura para a 

homossexualidade, para assim identificar possíveis causas que podem acarretar na ideação e 

ou tentativas de suicídio, e também os fatores de proteção, discutida no tópico de suicídio, 

uma comparação de quantos destes participantes já pensaram em suicídio, se tentaram e seus 

relatos, identificando também as razões das pessoas cometem suicídio, sendo discutido com 

base nas respostas obtidas, e encerrando o tópico do marco analítico comparando o porquê a 

comunidade LGBTQIA+ tem uma taxa de suicídio maior que a de heterossexuais segundo os 

participantes. 
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5 MARCO ANALÍTICO 
 

 

5.1 Fatores que cercam a homossexualidade e podem influenciar na ideação suicida  

 

 

5.1.1 Dados gerais da pesquisa 

 

 

A pesquisa contou com 39 participantes da comunidade LGBTQIA+, 12 pessoas gays, 

7 lésbicas, 16 bissexuais, 1 pessoa assexual e 3 pansexuais como mostra o gráfico a seguir:  

 

 

Gráfico 2: Respostas da questão de orientação sexual-afetiva. 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 

Como mostrado no gráfico, é notório que a pesquisa teve uma participação maior de 

pessoas bissexuais, com uma porcentagem de 41%, enquanto pessoas gays somam 30,76%, 

pessoas lésbicas 17,94%, assexuais 2,56% e pansexuais 7,69%, os mesmos possuem mais de 

18 anos por ser um dos critérios de inclusão, como mostrado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 3: Respostas da questão de idade. 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 Vale trazer que os dados apresentados visam mostrar participantes da população, 

podendo não ser estes os principais fatores para que tentem suicídio, mas uma amostra das 

informações básicas das pessoas que responderam o questionário. 

 

5.2 Aspectos e crenças de pessoas da comunidade LGBTQIA+  

 

 

O questionário apontou como os participantes percebem sua sexualidade, como se 

sentiram ao reconhecer a sua orientação sexual-afetiva e como foram aceitos socialmente (por 

família e amigos). Diante da discussão acerca de como pode se dar a percepção da própria e 

da complexidade em aceitá-la considerando a heteronormatividade, o objetivo da questão 

perguntada, de como foi e quando o participante percebeu sua sexualidade, era o de buscar 

compreender como se deu este processo, as angústias e os acolhimentos que porventura 

tiveram. Um dos participantes de 21 anos, bissexual, relatou da seguinte forma.  

 “Desde mt pequeno eu me sentia atraído por alguns meninos e mesmo se 

atraindo por meninas tbm, eu me sentia estranho e tentava reprimir esse meu 

lado. E continuei reprimindo isso até aos 17, por ai. Foi quando eu descobri o 

que era bissexualidade e comecei a ler sobre, pesquisar, ouvir podcasts e 

entendi que não havia nada de errado comigo. Comecei a me entender e me 

identificar. Mas somente aos 18 eu fiquei com um menino pela primeira vez. O 
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processo foi longo e difícil, muitos preconceitos a serem quebrados, muitas 

amarras e dúvidas sobre mim. E ainda é difícil, é um processo complicado, por 

se tratar de um homem bissexual muitas pessoas nos julgam e invalidam-nos e 

esses comentários acabam nos fazendo questionar-se.” (SIC).  

Desta forma, pode-se entender que segundo o relato acima, não se conhecer, não 

possuir uma educação sexual e não ter apoio podem ser fatores que fazem com que pessoas 

desta comunidade reprimam sua sexualidade. Outro relato é de uma participante lésbica de 

22 anos que retratou a sua descoberta aos 14 anos, quando percebeu que se sentia atraída 

por mulheres, mas por ter uma família evangélica e influenciada pelos mesmos, tentou 

reprimir sua sexualidade e sentimentos, buscando na igreja uma cura ou uma fuga de seus 

sentimentos, tendo, no entanto, aos 17 anos, se apaixonado por uma amiga e com isto a 

certeza de sua orientação sexual-afetiva. 

Outra das respostas foi:  

“A jornada até ter certeza a respeito da minha sexualidade foi longa, já que eu 

me sentia muito presa na questão de heterossexualidade compulsória. Eu 

passei por vários questionamentos internos após gostar de garotas, até chegar 

no momento que me encaixei como lésbica”(SIC).  

Dentro dessa resposta pode-se ver como a presença da normatividade social, que 

segundo Oliveira e Carneiro (2019) as crenças sociais estabelecidas e passadas por gerações, 

é esperado que os indivíduos se identifiquem como homem/mulher e que se relacionem com o 

sexo oposto, seguindo normas estabelecidas socialmente e reforçadas pelos anos e crenças 

acaba adiando a percepção a cerca da sexualidade. Outra resposta coletada reforça essa 

crença  

“Aos 17 anos, após ter a coragem de ficar com uma mulher, antes de me 

descobrir, sempre tratei a homossexualidade com muito preconceito, acredito q 

era uma forma de escapar do que realmente eu sou, quando criança sempre 

tive curiosidade, mas fui crescendo e reprimindo esse sentimento.” (SIC). 

Mais uma resposta que aponta para a importância do acesso à informação:  

 “Aos 17, 18 anos. Já sabia que gostava de meninos por ser o sexo oposto e ser 

incentivada a isso, mas comecei a achar uma menina da escola muito bonita e 

comecei a olhar para ela com outros olhos, ai comecei a pensar que realmente 

talvez fosse bi. Pesquisando e vendo vídeos sobre isso comecei a entender o 

que era, como funcionava, o que foi me dando mais certeza, me via no que 
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falavam. Quando me mudei para estudar tive um crush em 2 meninas e ai 

realmente me entendi e me afirmei como mulher bissexual.” (SIC).  

Esta resposta retrata sobre como pode ser complicado se aceitar quando não se 

compreende as formas de orientação afetiva-sexual, sendo que esta falta de informação 

pode acarretar também na falta de autoaceitação, assim como uma aceitação tardia de sua 

sexualidade por não compreender do que se trata. 

Foi levantado também um questionamento sobre a compreensão familiar quanto à 

orientação sexual-afetiva dos participantes, como demonstrado no gráfico abaixo. 

 
Gráfico 4: Respostas da questão como a família acolheu a orientação sexual. 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 

Das 39 respostas, 10 relatam que os familiares não estão cientes da sua orientação 

afetiva, uma delas relata que “Não sou assumida. Acredito que teria o apoio de alguns e o 

desprezo de outros” (SIC), fazendo acreditar que por ter medo de não ser aceita, acabe não 

se assumindo. Outro participante fala “Minha família não sabe, apenas amigos” (SIC)  

reforçando a ideia de que não ser aceito pela família, ou seja, pessoas de seu convívio e que 

deveriam amá-lo. Outra participante retrata que apenas um familiar apoia “Apenas uma 

irmã me apoia, o restante acha totalmente errado” (SIC), enquanto uma que se assumiu 

totalmente para a família cita que não é aceita, não é compreendida, apenas aturada. 

Segundo Vergueiro (2015) a heterossexualidade tida como orientação normal e correta a ser 

seguida, pode ser vista como uma base de poder para a sociedade fazendo com que a 

homossexualidade seja uma doença. Talvez possamos supor que esse é o tipo de discurso e 

10 

16 

13 

como a família acolheu a orietação sexual 

não sabe

aceitam

são contra



34 

 

de situação que poderiam engatilhar tentativas suicidas, devido a não aceitação familiar, 

que pode ocorrer desde a falta de informações e a crenças homofóbicas enraizadas durante 

todo desenvolvimento social, o que reforça também Félix et al. (2016) que discorre que um 

dos grandes fatores de risco para tentativas suicidas na comunidade LGBTQIA+ é a falta de 

apoio. Em uma das respostas a pessoa respondente afirma que foi expulsa de casa, e outra 

pessoa relata que sua orientação é vista como uma “escolha errada” (SIC). 

Grande parte dos entrevistados relatou que não são compreendidos/aceitos, que sua 

orientação sexual-afetiva é ignorada, como se pode ver na resposta a seguir: “Fingem que 

não sabem” (SIC). Ou seja, mesmo que a participante tenha se assumido, os familiares 

preferem ignorar e fingir que não sabem ou não compreendem essa orientação. Em alguns 

relatos as famílias ficam divididas, uma parte compreende e a outra ignora como trazido 

por um participante “Uma parte prefere fingir que não sabe, outra sabe e me apoia, outra 

sabe e não apoia por questões religiosas, mas não me julga nem me destrata.” (SIC).  

Outro fator bastante presente nas respostas foram questões religiosas, como já 

aparece na resposta acima, a fala a seguir expõe mais um caso relacionado ao enraizamento 

dessas crenças: 

“São totalmente contra, principalmente pelo fato de serem muito evangélicos. 

Eles não falam sobre comigo e também não converso sobre com eles, porque se 

eu tento eles cortam assunto. Mas eles sabem. Já morei com minha vó por um 

tempo porque eu e meus pais estávamos brigando muito na época que me 

assumi (2016), mas agora convivemos bem desde que não se toque no assunto. 

Mas antes era bem complicado, meu pai inclusive me proibiu, na época, de ver 

meus amigos se eu não fosse na igreja com eles, e já me seguiu quando eu fui 

encontrar uma mulher”(SIC). 

Neste relato é possível ver a influência e o peso que se tem por se assumir uma 

orientação sexual não heteronormativa em uma família religiosa que não quer ou não 

consegue aceitar as diferenças afetivas-sexuais dos familiares LGBTQIA+, podendo chegar 

situações como as relatadas, em que o pai a seguiu ou a proibiu de encontrar-se com 

amigos, tal relato reforça o que foi trazido por Ortiz et al. (2020) sobre as dificuldades que 

pessoas desta comunidade possuem em se assumir em uma sociedade heteronormativa.  

A quinta questão trata-se de como o entrevistado se sente em situações sociais (rua, 

entre amigos, na comunidade em geral). Uma primeira resposta que chamou atenção foi: 

“Eu sinto um mix de emoções. Dependendo do local e das pessoas eu me sinto seguro pra 

ser quem sou. As vezes me sinto inseguro e pra baixo com os julgamentos. As vezes 
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deslocado.” (SIC). Essa fala traz um resumo das outras respostas; Nela pode-se ver que 

mesmo tendo percepção do que é, a pessoa se sente inseguro com os julgamentos que 

podem estar acontecendo naquele momento, fazendo com que não consiga ficar “a 

vontade” em determinada situação. 

“É muito desconfortável, pois sempre estou ouvindo comentários homofóbicos. 

Isso me deixa muito e triste e não consigo falar sobre a minha sexualidade sem 

me sentir mal. As vezes parece que ser LGBTQIA+ é uma coisa horrível, 

quando você fala sobre a sua sexualidade, as pessoas olham pra você com 

espanto e é nesse momento que você se sente rejeitado. É horrível imaginar que 

a sociedade colocou padrão no amor”(SIC). 

Este relato mostra que em muitos casos as situações que pessoas desta comunidade 

passam, os comentários homofóbicos, os olhares e julgamentos, podem fazer com que 

muitos desta comunidade não se sintam confortáveis em se assumir e comentar sobre sua 

sexualidade, por não se sentir bem e em muitas vezes não conseguir se aceitar por conta de 

todos os julgamentos vividos, estas falas reforçam o pensamento de Félix et al. (2016), 

sobre fatores que podem levar as pessoas ao suicídio, ou seja, situações desconfortáveis que 

lhes causam sentimentos ruins.  

Outra coisa é que se sentem confortáveis com os amigos e nem sempre em 

ambientes familiares, e acabam ficando mais reclusos e quietos “Com meus amigos que 

sabem da minha orientação sexual-afetiva, eu me sinto super bem e confortável. No 

entanto, entre amigos, família e na rua, tenho bastante receio, medo” (SIC). Ou seja, 

existem ambientes que pessoas LGBTQIA+ se sentem mais confortáveis por se sentirem 

mais aceitos. Nas palavras de outro participante “Na rua com meus amigos, me sinto livre! 

Talvez por eu conviver em maioria com amigos também LGBTQIAP+, mas quando estou 

com outras pessoas não exponho, só quando vejo necessário, quando preciso entrar em 

debate sobre algo” (SIC). Reforçando que se sentir aceito e estar em um meio que 

compartilha as mesmas ideias pode fazer com que a pessoa se sinta aceita e confortável 

para ser quem realmente deseja ser.  

Outras respostas coletadas falam sobre gays afeminados e relacionamentos lésbicos 

“No meu caso sinto meus direitos respeitados, porém em situações de amigos meus gays 

não vejo a sexualidade deles respeitado pelo fato de serem afeminados.”(SIC) é notório 

que a normalização de uma determinada masculinidade é algo que reforça a homofobia, 

principalmente quando se trata de gays afeminados em situações sociais. Outra das 

respostas coletadas reforça esse pensamento: “Eu me sinto bem. Não costumo sofrer 
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preconceito, mas entendo que isso acontece porque eu "atendo" ao estereótipo do homem 

masculino” (SIC). Já sobre o relacionamento lésbico, uma participante retrata “Já sofri 

preconceito quando estava em um relacionamento lésbico. Me sinto recriminada, e com a 

liberdade arrancada de mim.” (SIC). Na questão dos relacionamentos lésbicos existe uma 

grande sexualização em que uma participante relata que há casos em que outras pessoas se 

convidam para participar da relação. 

 A sexta questão se relaciona com a quinta, na medida em que uma questiona em 

como o sujeito LGBTQIA+ se sente em situações sociais, a outra questiona em como estes 

participantes acreditam que um casal homoafetivo deve se comportar socialmente. Nos 

parágrafos acima já foi trazida uma exposição breve sobre o relacionamento lésbico e seus 

enfrentamentos, em eventos sociais e adiante podemos aprofundá-la.  

Todas as respostas coletadas, falam sobre a necessidade de uma normalização, afinal 

são todos casais “Eles têm direitos e deveres assim como todos casais, Eles devem ser livres 

como todos são livres para tomar decisões, para respeitar e ser respeitados.” (SIC), esta 

resposta mostra que segundo esta participante, a mesma defende que o casal homoafetivo 

deve se comportar como quiser, porém respeitando e sendo respeitado, sem precisar ter medo 

de se expor. “(...) da maneira que realmente são, afinal, é um casal como qualquer outro e 

não precisa se limitar a um comportamento social "aceitável". o problema é o olhar 

preconceituoso.” (SIC). Para este participante, todos os casais deveriam se comportar 

igualmente, pois não há diferença entre um casal hétero e um casal homoafetivo. E ele ainda 

aponta que o problema em um casal homoafetivo se expressar em público, é o olhar 

preconceituoso da comunidade. Plummer (2020) traz sobre a ameaça que a homossexualidade 

representa a ‘ordem natural da vida’, nascer, crescer, reproduzir e morrer, tendo em vista que 

essa população não pode ter filhos biológicos e estão constantemente em conflito com a 

moralidade estabelecida e violam o ‘mundo natural’ que muitos consideram como a ordem 

certa das coisas acontecerem.  “Normal e o que seria isso, se respeita e respeito o próximo no 

geral, acho que não ah necessidade certos comportamento, mais apoio e acho justo eu beijar 

"quem eu quiser", onde e quando quisermos assim como os héteros” (SIC). Para este 

participante, a decisão de a quem beijar é exclusivamente sua e não cabe à sociedade julgar ou 

dizer como a mesma deveria se comportar, tudo com respeito e sendo respeitado. 

Diante de tudo o que foi discutido neste trabalho até o momento, vale indicar que 

durante a elaboração do questionário, supôs-se como importante questionar a estes 

participantes sobre seus posicionamentos acerca da educação sexual nas escolas. Todas as 39 



37 

 

respostas foram a favor deste trabalho ser realizado nas escolas, na medida em que é de 

extrema importância para a formação do sujeito. Um dos respondentes declarou que:  

“(...) falar sobre educação sexual é uma forma de quebrar tabus ainda 

existentes, é também uma forma de dialogar sobre o machismo, sexualização 

de corpos, dentre outras tantas pautas. Se for em uma escola com crianças é 

uma forma da criança aprender a entender quando ela tá passando por um 

possível assédio também. De aprender que não é não. E no geral aprender 

sobre a fluidez da sexualidade”(SIC). 

Segundo esta participante, a educação sexual é uma das formas de quebrar tabus e 

trabalhar o machismo, à medida que as crianças aprendem que homossexualidade não é 

uma doença, mas sim uma orientação afetiva-sexual, estas podem contribuir para a 

sociedade com novos aprendizados, assim como pode vir a entender também o que é 

sexualidade, para que não se sintam presas à heteronormatividade. 

Outro participante traz que: 

“Orientação sexual ajuda a prevenir e ensinar crianças que o seu corpo 

pertencem a elas. Além de prevenir alguma possível tentativa de abuso sexual. 

Também previne gravidez na adolescência e ist. Dessa forma, criando adultos 

mais convincentes do seu corpo e do limite para com o corpo do outro” (SIC). 

Para esta pessoa, a educação sexual é uma forma não apenas de quebrar tabus e 

abrir a mente das crianças, mas também pode auxiliar na prevenção de abusos sexuais, pois 

à medida que a criança conhece seu corpo, a mesma pode determinar limites para onde 

adultos podem tocá-las e saber onde não deve permitir que as toquem. 

Há também uma questão acerca da crença dos participantes sobre haver uma cura para 

a homossexualidade, e segundo eles qual seria esta. Todas as respostas foram que não existe 

cura, para o que não é doença, um participante ainda relata “Acredito que não, homossexual 

não é doença Sim uma escolha de cada um.” (SIC) na mesma medida que outros 

participantes relatam que homossexualidade não é uma escolha, mas uma forma do 

indivíduo se identificar. E que todos desta comunidade merecem respeito, assim como 

qualquer outro heterossexual. 

No gráfico abaixo, mostra respostas que os participantes trouxeram sobre suas crenças 

do porquê a violência contra a comunidade LGBTQIA+ tem aumentado.  
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Gráfico 5: Respostas da questão porque a violência contra LGBTQIA+ tem aumentado. 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 

Na questão sobre o porquê as taxas de violência contra a comunidade LGBTQIA+ têm 

aumentado, é notório pelo gráfico as respostas dos participantes tiveram uma grande 

repercussão dos fatores de preconceito, o ódio que, conforme relatado pelos participantes, 

teria uma grande participação do atual presidente, a cultura retrógrada que não se permite 

entender as novas formas do sujeito se relacionar e também acerca das crenças religiosas que 

segundo os participantes interferem na forma como as pessoas veem a comunidade 

homossexual.  

Um participante relata que as pessoas mais velhas vivem em uma caixinha, e com seus 

ensinamentos vão colocando também outras pessoas ali, e mesmo com todas as informações 

já disponíveis hoje, muitos se fecham e não querem ouvir e compreender, influenciando assim 

no aumento da violência. Ainda nesta resposta, o participante relata também que a 

homossexualidade é “super demonizada” e condenada pelas religiões, não querendo se abrir e 

entender e passando estas crenças de geração a geração. Plummer (2020) aborda que com a 

homofobia os indivíduos possuem medo de se aproximar e estar perto da comunidade 

LGBTQIA+, acontecimento este que ocorre não apenas com heterossexuais, mas com 

homossexuais oprimidos, seja pela sociedade, família ou por suas crenças, mas por não se 

assumirem, sentem medo do que pode acontecer caso esteja em contato com homossexuais 

assumidos.  
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Outro participante relatou: 

“(...) com o aumento dos livres discursos de ódio, as pessoas que antes odiavam 

em segredo agora vem se sentindo confortáveis para praticar violências. A 

impunidade contra casos é alta, então também sabe que não vão sofrer 

represálias. Fora o fundamentalismo religioso, que vem crescendo e, em 

consequência, as pessoas acreditando que a violência é o certo, já que não se 

encaixam nos moldes da crença” (SIC). 

Esta fala vem reforçar a anterior e acrescentar, na medida em que este trata sobre a 

liberdade dos discursos de ódio, assim como a falta de justiça para pessoas que cometem a 

violência contra a comunidade, dando assim “liberdade” para que outras pessoas se sintam 

no direito de ser homofóbicas e machucar os LGBTQIA+, por não concordar com a forma 

de ser das pessoas desta comunidade, seja por razões religiosas, culturais ou outras, os 

discursos de ódio trazem esta “justificativa” como liberdade de expressão. AGLBT (2014) 

traz que há ainda muitos indivíduos que não aceitam essa forma de ser, não respeitando a 

subjetividade e a liberdade de escolha dos outros, onde em muitos casos, esta comunidade se 

torna vítima de violências, principalmente física e psicológica.   

Uma fala que reforça também este pensamento é: 

“quando o presidente atual foi eleito, foi eleito com ele todos os seus ideais, ele 

atacou diretamente a comunidade LGBTQIA+, sendo preconceituoso de 

maneira aberta e acho que isso da respaldo para reforçar pessoas que são 

preconceituosas e se sentirem no direito de fazer o mesmo que ele, usando 

sempre a desculpa de liberdade de expressão”(SIC). 

Essa, como muitas outras das respostas obtidas trazem que com a eleição do 

presidente, veio também um período em que todas as pessoas homofóbicas ganharam 

espaço para se posicionar sob a justificativa da liberdade de expressão. Outra resposta 

relata que o presidente incita este tipo de ódio, assim como as igrejas e mídias sociais, que 

para este participante, dão todo respaldo para que as pessoas se sintam livres para serem 

homofóbicas e atingirem pessoas da comunidade LGBTQIA+. 

Quando se relata acerca da liberdade de cada pessoa, vale trazer que sim, todos 

possuem direito para se expressar, no entanto, é necessário que se tenham respeito e 

cuidado para com o outro, ademais que todos precisam respeitar e ser respeitados para que 

se tenha um mundo em harmonia, uma das respostas obtidas aponta que “pois infelizmente 

o discurso religioso de "família perfeita" ainda se mantém muito forte, as pessoas 

acreditam que qualquer um que não seja hétero é um pecador” (SIC). Para este 



40 

 

participante as taxas de violência têm aumentado por conta de ideações religiosas que 

pregam uma família ideal, e incita as pessoas a violentarem todos os que não se encaixam 

neste padrão, pois são tidos como pecadores. 

A décima questão traz o questionamento sobre o que é homofobia na visão do 

entrevistado. Algumas pessoas trouxeram como “repúdio à realidade” (SIC), “O ato de 

repúdio e aversão contra pessoas que apenas se encaixam em um modo diferente do 

requerido pela sociedade heteronormativa.” (SIC).  

Outros trouxeram como um amontoado de atitudes: “A homofobia está nos atos, 

falas e pensamentos quando vc de alguma forma trata o outro com xingamentos, agressões 

físicas e/ou psicológicas, a homofobia vai muito além de agredir fisicamente, está na 

exclusão também.” (SIC), para esta pessoa, homofobia não é apenas o ato de violência, 

mas envolve desde os pensamentos, falas e ações do sujeito. “Homofobia, para mim, é a 

supressão de direitos para as pessoas LGBTQIA+. É negar a entrada de pessoas da 

comunidade em certo comércio, propagar que pessoas da comunidade são promíscuas e 

incentivar a violência” (SIC).  

Também trouxeram que a homofobia é crime e não se encaixa apenas em agressões 

físicas: “qualquer forma de agressão física ou verbal contra a comunidade ou qualquer 

forma de opressão por meios de "expressão"”. (SIC). Menezes e Silva (2017) alegam que 

segundo Silva (2015) homofobia é um processo que tenta naturalizar a violência que ocorre 

contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+ que conseguem e se sentem abertos a se 

expressarem e se comportar segundo sua orientação afetivo-sexual e/ou identidade de gênero, 

violência esta que acontece quando a sexualidade da pessoa se diverge da imposta pela 

heterormatividade. Desta forma, é possível perceber que as opiniões do que seria 

homofobia se completam, e começam desde o não permitir a entrada em local, até atos 

extremos de violência que podem acarretar a morte. 
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Gráfico 6: Resposta da questão sobre vivenciar situações de homofobia. 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 

Quando questionados se já haviam presenciado alguma situação de homofobia, 30 

de 39 afirmaram que sim, tanto com eles, quanto com amigos ou alguém desconhecido, 

mas que visivelmente faz parte da comunidade. Um dos participantes relata:  

“Sim. Eu estava na rua e passou um homem gay e as pessoas pararam pra 

olhar como se ele fosse um ser de outro mundo, eu senti que ele também sentiu 

os olhares, fiquei super constrangida por ele, só queria ter dado um abraço e 

mandado todo mundo tomar no c*” (SIC). 

Este relato mostra haver situações em que pessoas que são da comunidade pode não 

viver a situação homofóbica, mas em muitos casos presenciam esta situação, o 

incomodando ao ponto de fazê-la se questionar e sentir um misto de emoções sobre si e sua 

comunidade.  

 Em outro relato a participante conta que vivenciou/vivencia situações em que as 

pessoas homofóbicas se convidam para fazer parte da relação, ouve críticas sobre estar com 

outra mulher e é acusada de fazê-lo por não ter sido “pega de jeito” (SIC). Tais situações 

fazem as pessoas sentirem raiva, impotência e muitos outros sentimentos, como afirmado 

por esta participante “ficamos com raiva por ainda existir esse tipo de situação” (SIC).  
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Gráfico 7: Resposta da questão sobre vivenciar situações de homofobia 2. 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 

Como mostrado no gráfico, segundo estes participantes, ao vivenciar 

acontecimentos de homofobia, sente-se um misto de sentimentos e sensações, nos relatos, 

12 pessoas trouxeram que se sentiram horríveis com a situação, 6 pessoas se sentiram com 

raiva, 7 se sentiram impotentes diante da situação, 3 pessoas ficam chateadas quando 

vivenciam estas situações e 2 pessoas relatam que ficam tensos:  

“Já presenciei, sempre me sinto muito mal e anojada, não consigo acreditar que as 

pessoas levam um preconceito com tan ta naturalidade” (SIC). Esta participante relata ao 

vivenciar tais situações se sente mal, com nojo e incrédula com a naturalidade das pessoas 

agirem com a homofobia, e como já foi posto em outras questões, a liberdade que estas 

pessoas acreditam ter para se expressarem e até violentarem pessoas da comunidade têm 

aumentado a cada dia, tanto por uma influência da cultura, mídia, crenças religiosas e 

segundo os participantes o discurso de ódio promovido pelo atual presidente.  

 

 

5.3 Fatores de risco para a ideação e/ou tentativa suicida na comunidade 

LGBTQIA+ 
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familiares e sociais. Na questão sobre se o participante já teria pensado em suicídio alguma 

vez, encontrou-se que, mesmo já tendo imaginado o ato, alguns participantes não se sentiram 

confortáveis em relatar tais situações, como mostrado nos gráficos abaixo:  

 

 

Gráfico 8: Respostas da questão pensar em suicídio. 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 

Dentre as 39 pessoas que participaram desta pesquisa, 26 delas já pensaram em 

suicídio, com uma porcentagem de 66.66% sabendo que dentre estes, nem todos chegaram a 

realmente tentar se matar, ficando no ponto da ideação suicida, como mostrado no gráfico 

abaixo. Vale trazer que segundo a OMS (2000), como já citado anteriormente, pessoas que 

tentam suicídio tem uma possibilidade maior de conseguir realizar tal ato em outras tentativas 

caso existam. 
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Gráfico 9: Respostas da questão pensar em suicídio/2. 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 

No gráfico acima é possível notar dentre as 26 pessoas que já pensaram em suicídio, 

17 destas já fizeram alguma tentativa, e 3 pessoas confirmaram nunca ter tentado nada, 

mesmo pensando, enquanto outras 6 deixam esta resposta em aberto, afirmando apenas que já 

pensaram, mas não deixando claro acerca de suas possíveis tentativas. Dentre as pessoas que 

relataram a ideação ou tentativa suicida, uma participante, bissexual de 19 anos, relata: 

 “Eu não só pensei, como tentei tbm. Quando eu contei para a minha família 

sobre a minha sexualidade, esperei que eles me entendessem e continuassem 

me tratando como sempre me trataram, mas foi totalmente diferente. Eles me 

rejeitaram e falaram que era só uma fase, que eu precisava ir para a igreja, 

pois isso era coisa do satanás. Isso me magoou tanto, que eu não conseguia 

pensar em outra coisa, eu tomava remédio para ansiedade e insônia(...)E eu 

tentei acabar com tudo(...)”(SIC).  

O relato acima mostra um dos fatores que levou a participante a tentar suicídio, foi a 

não aceitação de sua sexualidade por parte da família, pois segundo a família 

homossexualidade seria algo ruim. Tal rejeição familiar atingiu a participante ao ponto em 

que a mesma passou a depender de remédios para ansiedade e insônia, e até mesmo pensar 

e tentar suicídio. O que corrobora com o pensamento de Felix et al . (2016) de que um dos 

fatores de risco para o suicídio é a falta de apoio social, familiar, a falta de atividade que 
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gera sensações boas e também a ocorrência de momentos ruins que fazem com que a 

pessoa venha a se sentir mal. 

Outra participante de 25 anos que se identifica como assexual relata ter tentado 

suicídio não por conta de sua sexualidade, mas por estar enfrentando um processo de 

depressão e estar em um relacionamento abusivo, algo que a cada dia interferia em sua 

saúde psíquica, considerando o medo de terminar o relacionamento e acontecer alguma 

coisa com ela depois, levando-a a tentar suicídio, mas sendo resgatada pela mãe que 

buscou ajuda, descobrindo que era portadora do transtorno afetivo bipolar. Esse exemplo 

mostra como a família pode exercer, por outro lado, um papel protetivo e de rede de a poio, 

como trazido anteriormente por PORTO, DELZIOVO e QUEIROZ (2019) problemas 

relacionados com a saúde mental pode ser um dos fatores de risco para tentativas suicidas, 

assim como a família pode ser também um dos fatores de proteção, na medida em que o 

auxílio da mesma pode servir como forma de prevenção para tais ideações e tentativas. 

Em uma das respostas, um participante Gay, 19 anos, expulso de casa por sua 

orientação afetiva-sexual, relata ter chegado a tentar suicídio por 19 vezes, estas tentativas 

tiveram início 3 anos após ser estuprado, mostrando que o abuso sexual é um grande fator 

de risco para as pessoas idealizem e tentem suicídio após tal situação, pois ao passar por 

isto, podem desencadear danos psicológicos que necessitaram de acompanhamento e 

cuidado. Este exemplo mostra o abuso como um grande fator de risco e a necessidade de 

existir fatores de proteção como acompanhamento psicológico e cuidados protetivos tanto 

do estado quanto social, corroborando com o proposto pela OMS (2006) que afirma que 

cuidados com a saúde mental podem ser de grande auxílio para a prevenção ao suicídio. 

Dentre as 17 pessoas que tentaram suicídio demonstradas no gráfico, 7 delas não se 

sentiram confortáveis em relatar suas experiências, algumas destas pessoas, relataram que 

falar sobre este assunto, poderia relembrar os gatilhos e consequentemente não teriam 

controle de si e da situação. Nos outros relatos foram trazidas diversas outras razões pelo 

que tentaram suicídio, consideradas como fatores de risco para a ideação ou tentativa de 

suicídio. 

Na questão sobre as crenças dos participantes em porque as pessoas cometem 

suicídio, houve diversos exemplos, e por meio de uma proximidade de respostas dos 

participantes, foi possível dispor os seguintes elementos no gráfico abaixo. 
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     Gráfico 10: Respostas da questão fatores que levam as pessoas a cometerem suicídio. 

     Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 

Na discussão desta pesquisa, discorreu-se sobre fatores que podem levar o sujeito a 

pensar e tentar suicídio, foi visto que podem existir diversas razões, e que um motivo para 

que uma pessoa tente suicídio, pode não ser o mesmo de outra pessoa, citando uma das 

respostas “Cada pessoa possui suas questões... Entretanto pra mim, não há como saber ao 

certo, um motivo geral para explicar esse fenômeno que é em sua maioria, restritamente 

individual” (SIC). Ou seja, cada pessoa possui um fator de risco que o faz pensar e até 

tentar suicídio, podendo não ser o mesmo motivo para todos, mas a singularidade de cada 

um faz com que a intensidade dos fatores seja maiores para uns e não para outros. 

Reforçando Ortiz et al. (2020) que relata que cada pessoa tem sua forma particular de 

pensar em se matar e suas razões são também singulares.  

Nas respostas obtidas, a razão “se livrar da dor e/ou acabar com a dor” se repetiu 

em 10 vezes, sendo uma porcentagem de 25%, e desconsiderando a classificação para 

análise como respostas parecidas e de categorias, é importante trazer que acabar com a dor 

foram citadas 10 vezes por participantes diferentes e com palavras iguais e/ou sinônimas, 

fortalecendo o que foi trazido por Ortiz et al. (2020) em que um dos fatores de risco pode 

ser a tentativa de fugir de dores causadas ao indivíduo que o leva a pensar em suicídio. 

Dentro do ponto de adoecimento psíquico foram citados depressão, desespero, 

desilusão, vazio interno, desânimo, traumas e transtornos mentais, fatores estes que 

apareceram em 13 das respostas, e que como discutido ao longo deste trabalho, fatores 
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psicológicos podem interferir na forma como o sujeito se posiciona no mundo, e 

consequentemente em como o mesmo vai se comportar e tomar decisões. No gráfico 

também é trazido sobre a característica outros, como relatado por um dos participantes, 

além da dor insuportável que muitos sentem e os fazem pensar em se matar, outro fator 

seria a falta de cuidados, principalmente no acolhimento psicológico, quando não existe faz 

com que as pessoas se tornem mais vulneráveis a pensamentos e tentativas suicidas. Sendo 

este, um fator de prevenção, à medida que o sujeito passa por um acolhimento e 

acompanhamento, o profissional pode estar ciente de tais ideações e das motivações, 

podendo reconhecer os sofrimentos e trabalhar as potencialidades e possibilidades de estar 

no mundo com estas pessoas, aceirando o relatado pela OMS (2000) em que cuidados com 

a saúde mental é de grande valia para auxiliar nestas situações.   

 Um dos fatores de riscos que mais apareceram nas respostas dos participantes, 

segundo as crenças deles sobre o porquê as pessoas cometem suicídio, foram relatos acerca 

do meio social ser um grande motivo, aparecendo em 18 respostas: uma sociedade 

indiferente, opressora, tóxica, cheias de cobranças, julgamentos, ameaças, que não aceitam 

as subjetividades dos indivíduos, excluindo-os de situações comunitárias por serem tidos 

como diferentes. E por conta de toda essa rejeição, segundo dois dos participantes, as 

pessoas que cometem suicídio buscam fugir desta realidade, preferindo acabar com tudo 

por não se sentirem bem inseridos nestes meios, o que como já trazido por Felix et al . 

(2016) que a falta de apoio social é um dos grandes fatores de risco para tentativas 

suicidas. Foram citados também na categoria ‘outros’ razões como situações de fome, 

miséria e espíritos ruins, sendo crenças sociais e situações ambientais que podem levar o 

indivíduo a acreditar que seja melhor e mais fácil desistir de tudo e por fim a sua vida.  

O suicídio como uma resolução de problemas foi recorrente dentre as respostas. 

Algumas pessoas enxergam o suicídio como a única opção para resolver os problemas, 

sentindo que ao tentar suicídio não tem que resolver aquela problemática e poder estar livre 

de sua realidade, “por inúmeras razões, dentre elas a falta de aceitação externa e/ou 

interna” (SIC), ou seja, a não aceitação de sua orientação afetiva-sexual por seus 

familiares, amigos e sua comunidade, pode afetar o indivíduo psicologicamente de forma 

negativa, e em alguns casos interferir na própria aceitação individual da pessoa . Como 

relatado em outra questão, um dos participantes respondeu que por não ser aceito em casa e 

sempre ouvir palavras de que sua orientação sexual afetiva era um erro, uma fase e até 

mesmo pecado, o respondente fala que se privou e tentou ignorar sua sexualidade por 

muito tempo, fazendo mal a si e se escondendo para que não fosse julgado e excluído, 
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reforçando o que foi relatado por Zanluqui e Sei (2017) de que ser parte da comunidade 

homossexual pode ser um dos fatores de riscos. 

Dentre estes fatores pessoais que podem ser riscos para os sujeitos, nas respostas 

surgiram crenças como, a não aceitação de sua orientação afetiva-sexual, bem como a falta 

de esperança, de perspectivas e de não conseguir enxergar motivos que valham a pena 

continuar vivendo, assim como foi trazido também que o esgotamento físico pode ser uma 

destas causas e que pode influenciar nos pensamentos suicidas.  

Em uma das respostas, um dos participantes relatou sobre pessoas que tentam 

suicídio “(...) não dx de certo modo de ser fraqueza” (SIC), resposta esta classificada no 

gráfico como outros, porém importante trazer esta crença considerando que anteriormente 

aqui foi relatado por participantes que não se achava correto julgar estes fatores, pois não 

se pode medir a dor do outro, onde o que afeta uma pessoa pode não afetar a outra, esta 

fala reforça também Ortiz et al. (2020) quais relatam a forma particular do sujeito idealizar 

o suicídio. Por se tratar de uma questão aberta a opiniões, constataram-se pessoas que 

consideram o suicídio como uma doença psíquica, uma consequência do esgotamento 

emocional e físico, uma fuga da realidade, dos problemas, e da sociedade tóxica, ao mesmo 

tempo em que houve também relatos sobre o suicídio ser uma consequência da falta de 

apoio de entes queridos e principalmente por fatores pessoais, como não aceitação de si e  

pelos outros. Foi nesse ponto que surgiu este exemplo, no qual o suicídio é expresso como 

um ato de fraqueza. Destaca-se aqui essa leitura de forma a mostrar como as crenças são 

amplas e as razões para que as pessoas cometam suicídio podem ser diversas, mas, de 

forma majoritária, giram em torno de fatores que interferem em sua saúde mental. 

Um participante de 21 anos, gay afirma ter tentado suicídio não necessariamente por 

conta de sua sexualidade, mas pela não aceitação dela. O mesmo relata que desejava uma 

forma de escape, uma fuga da realidade e das situações vividas em seu meio social, assim 

como uma forma também de conseguir fugir de si, “(...) não havia como fugir ou me 

esconder, a única forma de fugir de mim mesmo era o suicídio (...) (SIC). O participante 

ainda retrata ter de aprender e se forçar a se amar, para que não tentasse suicídio outras 

vezes. Levando à discussão sobre a falta de acompanhamento e ausência de fatores de 

proteção para este e outros participantes, assim como levantamentos acerca dos fatores que 

o levaram a tentar suicídio, como a sua não aceitação de si, de sua orientação sexual e de 

sua forma de ser, podendo assim causar tristeza e a necessidade de fugir de tudo e todos, 

fortalecendo Ortiz et al. (2020) que retrata um dos fatores do suicídio na comunidade 

LGBTQIA+ tem um aumento por conta das situações sociais.  
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Outro participante pansexual de 19 anos declara: 

“(...) é difícil fingir ser alguém que não sou, saber o quanto minha família é 

tóxica e não me aceita. Já tive uma fase em que nem eu mesmo me aceitei e isso 

acaba com o psicológico. Amar a família e ela não te aceitar é horrível, sair na 

rua e as pessoas te julgarem é horrível e eu cheguei a um ponto onde eu 

achava que viver é horrível” (SIC). 

Este relato reforça que ser da comunidade LGBTQIA+ e não ser aceito pela família, 

pela sociedade e principalmente por si, traz uma sensação ruim e uma tristeza em não ter o 

apoio de quem mais se deseja, podendo trazer pensamentos como “viver é horrível”, 

fazendo as pessoas com este pensamento e sentimento acreditarem que o suicídio é a única 

forma de escape para os problemas e situações não desejadas, corroborando com a fala de 

Solomon (2014) sobre depressão fazer com que as pessoas tenham um sentimento profundo 

de tristeza e possam vir a idealizar ou tentar suicídio.  

Uma participante que nunca tentou suicídio retratou: “já tive ideações, não querer 

existir, etc, mas pensar em alguma maneira de me matar sempre me assustou então 

procurei não dar vazão.” (SIC). Este relato nos faz perceber mesmo que as pessoas 

pensem em suicídio, acabar com a dor, os problemas e os diversos fatores existentes para 

este pensamento e ação, há também pessoas que mesmo desejando por fim em tudo, por 

medo ou por alguma outra razão pode chegar a não tentar. Refutando a OMS (2000) qual 

afirma que pessoas que pensam em suicídio, podem vir a tentar um dia e conseguir realizar 

o ato. 

Dentre vários destes fatores citados, é possível entender que muitos deles podem 

também ser fatores de proteção, ou seja, ser razões pelas quais as pessoas não tentam 

suicídio. Um dos participantes que nunca tentou, mas já pensou em suicídio, fala do apoio 

da família e dos amigos. Assim, entende-se que fatores sociais (família, amigos), 

relacionamento saudável, proteção à comunidade LGBTQIA+ por meio das políticas 

públicas e até autoaceitação, podem ser fatores de proteção, ou seja, razões nas quais 

pessoas pensam em suicídio vejam um motivo para continuar a viver, sendo estes os 

fatores de proteção, corroborando para a diminuição das taxas de suicídio desta 

comunidade e de todas as outras, o que confirma o que já foi trazido por Porto, Delziovo e 

Queiroz (2019) e Ortiz et al. (2020), quais afirmam que os fatores de proteção podem ser 

capazes de fazer com que o suicida desista de tal ato.  
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Gráfico 11: Respostas da questão porque a taxa de suicídio é maior para os homossexuais do que para héteros. 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 

Ao decorrer deste trabalho, foi discutido sobre a comunidade LGBTQIA+, o aumento 

constante da taxa de violência e suicídio, e o quanto os fatores sociais, políticos e psicológicos 

podem interferir na ideação e/ou tentativa de suicídio para pessoas desta comunidade. Com 

isto, traz-se a importância desta última questão, ademais que a mesma visa compreender a 

visão dos participantes sobre o porquê das taxas de suicídio vem sendo maiores em pessoas 

homossexuais do que para heterossexuais, fato este trazido por Ortiz et al. (2020). 

O gráfico acima mostra que segundo os participantes, os fatores que fazem a taxa de 

suicídio ser maior para pessoas LGBTQIA+ do que heterossexuais é a exclusão social, a não 

aceitação familiar, preconceito, homofobia, ausência de políticas públicas voltadas para esta 

população, problemas psicológicos, ameaças, medo e outros. Um dos participantes relata a 

exclusão vivida por eles dentro e fora de casa é um grande fator para que pensem em suicídio, 

outro fator são as crenças e os padrões que são ensinados desde pequenos e a solidão causada 

por se estar sozinho sem apoio dos familiares se torna intensa, além do fato de ter que levar o 

peso nos ombros de não ser alguém tido como normal, e muitos não aguentam esta 

responsabilidade, estas ideias colaboram com os autores já trazidos Ortiz et al. (2020), assim 

como Zanluqui e Sei (2017) que discorrem que fazer parte da comunidade LGBTQIA+ pode 

deixar essas pessoas vulneráveis a situações sociais que podem causar desconforto e 

pensamentos suicidas. 
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 Um participante bissexual de 23 anos afirma que os maiores fatores para tentar 

suicídio são a repressão, o preconceito e até mesmo ameaças, apenas pelo fato de não se 

encaixarem nos padrões heteronormativos, sendo julgados e levados a pensar que nasceram 

errados, que são anormais,  

“(...) não somos aceitos, vivemos com medo. Há casos de um serial killer 

matando gays pelo app Grindr, por exemplo, não é brincadeira. Essa realidade 

de se você se mostrar demais, pode ser uma exposição para virar piada, para 

ser multado, para não ter direitos, toda essa realidade pode acarretar em 

pensamentos absurdos (...)”(SIC).  

Segundo este participante, é aterrorizante muitas vezes ser assumido, o medo de não 

existir por mais um dia, ou de se tornar vítima de violência por ser quem é, pode causar 

pensamentos e em alguns casos fazer com que os pensamentos sejam sobre se matar, de 

forma que em algum momento a pessoa pode tentar e concretizar tal ato.  

Estes relados contrapõem a OMS (2000) na medida em que esta traz que as políticas 

públicas existentes são de grande valia para salvar vidas, sendo refutada com as falas dos 

participantes que alegam que sentem medo de se assumir, pois não são protegidos e as leis 

existentes nem sempre são cumpridas, deixando-os sozinhos para enfrentar tais situações. 

Porém, estas falas corroboram com Menezes e Silva (2017) que discorre que a homofobia 

tenta naturalizar a violência cometida contra pessoas da comunidade LGBTQIA+.  

Foi mencionado também que o ato de se matar é individual, cada pessoa possui sua 

subjetividade e seus limites, cada um possui um motivo específico e particular. 

“(...) por conta das crenças em que fui criada, sinto que só existam dois 

caminhos. Se eu escolher viver minha sexualidade, eu vou para o inferno. Se eu 

escolher não vivê-la, posso estar perdendo uma parte linda da minha vida. 

Viver nesse paradoxo existencial é cansativo e me esgota muita. É como se eu 

não tivesse opções. Mas isso acontece pela forma como fui criada (...).” (SIC). 

Esta participante, também bissexual de 19 anos aponta os fatores de risco que a 

fizeram tentar suicídio estão relacionados às suas crenças, por ter sido criada acreditando 

ser errado ser da comunidade LGBTQIA+, se assumir e se aceitar como parte desta 

comunidade, seria um caminho direto ao inferno, que aparece nas crenças das pessoas 

religiosas. 

O medo do que pode vir a acontecer é algo que impede muitos de tentar e seguir em 

frente. Uma participante traz o medo como um dos motivos pelo qual o suicídio ocorre 
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com mais frequência na comunidade LGBTQIA+ e não tanto com heterossexuais, a mesma 

afirma: 

“Acreditar que não serão aceitos pelos que mais amam. Acreditar também que 

sua vida será marcada por uma série de violencias que ele não poderá evitar. 

Também acredito que tem muito a ver com a moral religiosa que crescem 

recebendo, e assim acreditam que são pecadores, por estarem indo contra as 

''leis'' de deus, o que causa grande infelicidade e insatisfação” (SIC). 

Esta resposta, também tem ligação com as anteriores, e reitera a ideia da religião e 

de que a crença de que fazer parte da comunidade LGBTQIA+ é um erro e contra as leis de 

Deus. O que como trazido anteriormente por Oliveira e Carneiro (2019) pessoas desta 

comunidade eram tidas como doença, e ainda atualmente ainda existem alguns estigmas 

heteronormativos que podem gerar medo nas pessoas homossexuais. 

No gráfico baseado nas respostas dos participantes, foi trazido sobre os problemas 

psicológicos que podem ser fatores de risco para o suicídio, entre estes problemas 

encontram-se esgotamento emocional, ansiedade, depressão, fatores estes citados pelos 

participantes, que são causas do medo e não aceitação social, familiar e individual. Um 

participante gay de 21 anos fala que grandes fatores são o medo, a falta de autoaceitação, 

acreditar que pode fugir das situações que possam vir caso se assuma, são pontos que 

levam o sujeito a pensar em suicídio, considerando que ter medo das situações que terá que 

lidar, assim como o medo de morrer nas mãos de pessoas que não concordam com a 

sexualidade pode causar um desgaste emocional e fazer com que a pessoa pense em 

suicídio como forma de escape para todas estas possíveis situações.  

Os fatores mostrados nesta análise de dados vêm comprovar o que já foi trazido na 

teoria, a dizer, que o medo, a não aceitação familiar, social e individual, julgamentos 

religiosos e problemas psíquicos podem ser grandes fatores que levam o sujeito a pensar 

em suicídio como uma forma de escape especialmente em se tratando da comunidade 

LGBTQIA+, dado que essas situações apontam uma visão da homossexualidade ainda 

como uma doença, um erro, falta de Deus ou apenas uma “fase” e várias outras 

características citadas pelos participantes. Outro ponto relevante a ser destacado como um 

dos fatores para tentarem suicídio, é o medo do que pode acontecer caso se assumam nesta 

sociedade, entendida ainda como homofóbica, especialmente com o atual recrudescimento 

das ideias progressistas, associadas aos discursos de ódio, justificados pela liberdade de 

expressão.  
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Ao mesmo ponto, vale trazer novamente acerca dos fatores de proteção, onde como 

relatado, a falta de aceitação é um fator para que as pessoas pensem em suicídio, ou seja, 

ter aceitação social (família e amigos) e individual pode ser considerado como um fator 

para que estas pessoas não idealizem o suicídio. A falta de políticas públicas e punição 

para pessoas homofóbicas também foram trazidas como fatores que levam as pessoas a 

pensarem em suicídio, desta forma, é correto dizer que ao existir políticas públicas como 

acolhimento psicológico e trabalhos voltados para a comunidade LGBTQIA+, e punição 

para as pessoas homofóbicas que apresentam seus discursos de ódio podem ser fatores que 

motivem estas pessoas a viverem e se assumirem. Assim como vários outros fatores que 

podem ser considerados como proteção, na medida em que motive a pessoa a viver e não o 

contrário, porém vale ressaltar que cada fator depende de cada pessoa, pois o que motiva 

um indivíduo pode não motivar outro. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender fatores de risco para que pessoas da 

comunidade LGBTQIA+ idealizem e/ou tentem suicídio, partindo de crenças de pessoas desta 

comunidade sobre as razões que podem levá-los a pensar e tentar tal ato, assim como 

identificar também os fatores de proteção que podem existir para estas pessoas terem 

pensamentos contrários ao de autoextermínio. Para conseguir atingir esse objetivo foi 

realizada uma pesquisa com pessoas da comunidade LGBTQIA+, para que os mesmos 

relatassem sobre sua orientação afetiva-sexual, suas crenças sobre homofobia, educação 

sexual e suicídio. Antes, no marco teórico, fez-se um levantamento acerca dos materiais que 

discutem sobre gênero e sexualidade, lançando luz sobre quem constitui a comunidade 

LGBTQIA+, bem como propusemos uma discussão teórica sobre o suicídio, suas causas, 

motivações e fatores de risco e de proteção. 

Foi realizado um questionário com 14 questões, com o intuito de validar as 

informações obtidas da base teórica, fundamentando com fala de pessoas da comunidade 

LGBTQIA+. Com esta aplicação, foi possível notar que os participantes em grande parte das 

questões não se sentiram confortáveis em compartilhar suas experiências e sentimentos e por 

meio das respostas adquiridas foi possível observar que grandes fatores de risco trazidos pelos 

participantes são a falta de aceitação familiar, preconceito, a necessidade de escapar dos 

problemas relativos ao preconceito e à discriminação, falta de autoaceitação, violência, 

ausência de políticas públicas voltadas para a comunidade, medo, ameaças, sofrimentos 

psicológicos e outros.  

Com esta pesquisa, foi possível identificar que muitas pessoas que fazem parte da 

comunidade LGBTQIA+ sentem-se ameaçados, com medo e receio de se assumir, pois 

segundo estes participantes vivem-se em uma sociedade homofóbica e extremista religiosa 

que não se permite compreender novas formas do indivíduo amar, pois diversos religiosos 

propagam que homossexualidade é doença e algo errado aos olhos de seu Deus, assim como 

tem-se testemunhado o atual crescimento dos discursos de ódio contra a comunidade 

LGBTQIA+. Estes fatores podem causar danos psicológicos capazes de fazer com que 

pessoas da comunidade idealizem o suicídio como uma forma de fuga desta realidade que é 

imposta pela sociedade.  

Ao mesmo tempo em que foi trazida a falta de aceitação, ausência de políticas 

públicas voltadas à comunidade como fatores de risco para o suicídio, foi trazido também que 
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ter aceitação da família, aceitação individual, ser compreendido e respeitado socialmente, 

existir medidas de prevenção contra o suicídio para pessoas desta comunidade, punição para 

pessoas que violentam e ameaçam os LGBTQIA+ e se sentir confortável em ambientes que 

frequentam, são considerados como fatores de proteção para que pessoas desta comunidade 

não sintam vontade nem pensem em tentar suicídio. 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE-A 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5nX8hbUjE0DIY74lkDYTD8B3M67vG

05S0GFYwC76Bg6shQ/viewform?usp=sf_link  

 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 

 

 APÊNDICE-B (pessoas da comunidade LGBTQIA+) 

1- Idade? 

2- Qual sua orientação afetiva-sexual? 

(  ) Gay  (   ) Lésbica (   ) Pansexual (   ) Bissexual (   ) assexual (   ) outro 

3- Em que momento de sua vida você percebeu sua sexualidade? Como foi isso?  

4- Como sua família compreende a sua orientação sexual-afetiva? 

5- Como você se sente em situações sociais (ex: na rua, entre amigos, na comunidade em 

geral)? 

6- Como você acha que um casal homo afetivo deve se comportar socialmente? 

7- Acredita que educação sexual deve ser realizada nas escolas? Se sim, como seria?  

8- Acredita que homossexualidade possa ser curada? Se sim, como? 

9- Em sua opinião, porque as taxas de violência contra a comunidade LGBTQIA+ têm 

aumentado? 

10- O que é homofobia para você? 

11- Já vivenciou ou presenciou alguma situação de homofobia? Como se sentiu? 

12- Em sua opinião, porque as pessoas cometem suicídio? 

13- Já pensou em suicídio alguma vez? Em caso afirmativo, ficaria confortável em relatar? 

14- Levando em consideração dados que trazem que o suicídio por parte da população 

homossexual é maior do que a população heterossexual, na sua opinião, quais motivos 

podem leva-los a cometer tal ato? 

 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5nX8hbUjE0DIY74lkDYTD8B3M67vG05S0GFYwC76Bg6shQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5nX8hbUjE0DIY74lkDYTD8B3M67vG05S0GFYwC76Bg6shQ/viewform?usp=sf_link
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APÊNDICE C: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Olá, gostaria de convidá-lo para participar da pesquisa “O SUICÍDIO NA 

COMUNIDADE LGBTQIA+”, de forma individual e sem contato visual e/ou físico. Você 

terá acesso a um questionário sigiloso, com uma duração aproximada de 15 a 30 minutos. Sua 

participação é livre (voluntária), concordando que os dados coletados sejam utilizados para 

fins de pesquisa de trabalho de conclusão de curso em psicologia pela UNIAGES, sem que 

haja a identificação de nenhum participante. Caso aceite, saiba que algumas perguntas podem 

trazer desconforto. Assim, caso deseje, pode parar e retirar sua autorização (consentimento) 

sem que aja nenhum problema para você. 

 A realização deste questionário não trará benefícios financeiros, ou recompensa por 

participação. O benefício esperado é a produção cientifica sobre tema de relevância social e 

academica. Esta pesquisa é conduzida por Valdice Querem Silva freire, graduanda em 

psicologia 10º período (Centro Universitário Uniages – Paripiranga-BA). Disponível no 

contato: (75) 99845-5203 e e-mail: queremfreire3@gmail.com e Leila Santos de Oliveira, 

graduanda em psicologia 10ºperiodo (Centro Universitário Uniages - Paripiranga-BA). 

Disponivél no contato (75) 99991-4434 e e-mai: leilaoliveira013@gmail.com, sob orientação 

da professora DRª profª  Carolina Rodrigues Alves de Souza, psicóloga (CRP19/1719) mestra 

em psicologia social (UFS/UFRJ), Doutora em psicologia (UFF/paris7). Disponível no 

contato: (79) 99949-0906 e e-mail: carolina.r.souza@ages.edu.br. 

Por fim, após ser informado (a) sobre a pesquisa, ao prosseguir com o preenchimento 

do formulário eletrônico, consente que os resultados sejam utilizados para fins da realização 

de pesquisas e publicações de trabalhos científicos. 

 

Fonte: Criação das autoras (produzida em 2021). 
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