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RESUMO 
 
 

Nessa pesquisa buscamos compreender porque os laços afetivos são rompidos pela influência 
religiosa quando envolve o homossexualismo na família. É um tema que deve ser 
principalmente mais pesquisado, pois é uma expressão da questão social, e uma demanda que 
vem se multiplicando. Optamos por este estudo para ter um conhecimento amplo sobre o tema 
e contribuir para que os profissionais possam intervir, independentemente da área de atuação, 
em tudo que é relacionado com o homossexualismo, principalmente a garantia de inserção em 
políticas públicas. Utilizamos a pesquisa qualitativa e o método da história oral onde o propósito 
foi conseguir analisar a subjetividade do entrevistado. Esta pesquisa foi realizada com famílias 
que tinham um ente familiar homossexual. Envolveu pelo menos duas famílias, entrevistando 
tanto o homossexual quanto um de seus familiares. Os homossexuais foram selecionados 
primeiramente pela faixa etária, idade com a qual assumiram a sua orientação sexual e a 
questão de gênero uma vez que entrevistamos um homem e uma mulher. Estes pesquisados 
residiam, um (a) em Tremembé e o outro (a) em Pindamonhangaba. Partimos de três objetivos: 
conhecer a relação familiar existente entre o homossexual e os membros da família, as 
dificuldades da família em aceitar o ente homossexual compreendendo e identificando o 
posicionamento familiar frente a questão do preconceito homossexual, identificar a influência 
religiosa na vida e nas opiniões de um ente familiar do homossexual e caracterizar a 
importância do apoio familiar para o homossexual. Para a análise dos dados partimos de quatro 
categorias: Família, Preconceito, Religião e Homossexualidade. Como resultados parciais 
observamos que, hoje nas famílias existe uma boa relação de convívio familiar, porém no 
início, quando houve a revelação da orientação sexual de seu respectivo membro familiar foi 
difícil tanto para o homoafetivo quanto para seus familiares. Percebemos também que ainda há 
uma resistência, por parte do pai de cada homoafetivo, em aceitar e conviver com a orientação 
sexual de seu filho/a. Mas pudemos perceber também o orgulho que os respectivos familiares 
tem, pela força e coragem que os homoafetivos tiveram em se assumir perante toda a 
sociedade. Vimos o quão importante e influente foi e é a religião católica no processo de 
aceitação do homoafetivo, principalmente quando percebemos mudanças nas atitudes dos pais 
de cada um dos homoafetivos frente a revelação da sua orientação sexual. Processo esse que 
se fez presente de início a violência psicológica e física, uma vez que uma foi expulsa de casa 
e o outro foi agredido com um tapa do rosto para posteriormente uma atitude de aceitação e 
respeito. Concluímos que ao seguir uma doutrina religiosa é impossível não sofrer influência da 
mesma. Percebemos também a importância da família, do vínculo, do convívio familiar para os 
homoafetivos, onde ambos os entrevistados não teriam enfrentado toda uma sociedade, sem o 
apoio familiar. Mesmo com o rompimento ocorrido no inicio do processo de cada um dos 
homoafetivos assumir a sua orientação sexual houve de maneira parcial também o resgate das 
relações e do vínculo familiar. Palavras- Chaves: Família; Preconceito; Religião; 
Homossexualidade.  


