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Resumo 

A maioria dos estudos não considera as implicações da homofobia e a sua relação com 

pensamentos e tentativas de suicídio em adolescentes. O presente estudo teve como objectivo 

avaliar os níveis de homofobia internalizada e ideação suicida em adolescentes lésbicas, gays, 

bissexuais (LGB) e heterossexuais. Para tal, recorreu-se à Internet através de comunidades 

virtuais, mailings lists e portais mundiais, recolhendo-se um número significativo de 

participantes (389), 140 assumiram-se gays, 85 como lésbicas, 98 bissexuais e 66 como 

heterossexuais. A análise da homofobia internalizada foi realizada através do Questionário de 

Homofobia Internalizada (Q.H.I.), e para avaliar a ideação suicida utilizou-se o Questionário 

de Ideação Suicida (Q.I.S.). Os testes estatísticos utilizados foram o Kruskal-Wallis e o Mann-

Witney pois não se constatou a presença de distribuição normal e homogeneidade de variâncias. 

Averiguou-se que existem diferenças, entre dois ou mais grupos, relativamente à orientação 

sexual e aos níveis de homofobia internalizada já que p=0.000. Em relação à ideação suicida e 

à orientação sexual, também se verificam diferenças entre dois ou mais grupos pois p=0.016. A 

homofobia gera comportamentos e atitudes que leva muitos jovens ao desespero, assim não é 

incomum que pensem em suicídio. No que concerne ao género, não se aferem diferenças 

significativas entre o género e pensamentos suicidas com p=0.087. Contrariamente à literatura, 

em que os pensamentos sobre suicídio são mais comuns no sexo feminino, neste estudo não se 

verifica essa situação.  

 

Palavras-chave: Homofobia internalizada, ideação suicida, adolescência, orientação 

sexual, LGB. 
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Abstract 

 

 

Most studies don’t consider the implications of homophobia and its relationship with 

thoughts and suicide attempts in adolescents. This study aimed to assess the levels of 

internalized homophobia and suicidal ideation in adolescents lesbian, gay, bisexual (LGB) and 

heterosexual. To this end, we resorted to the Internet through virtual communities, mailing lists 

and portals worldwide, collecting a significant number of participants (389), 140 are assumed 

to be gay, 85 as lesbian, 98 as bisexual and 66 heterosexual. Analysis of internalized 

homophobia was performed using the Internalized Homophobia Questionnaire (QHI), and to 

assess suicidal ideation, we used the Suicidal Ideation Questionnaire (QIS). The statistical tests 

used were Kruskal-Wallis and Mann-Whitney for not found the presence of normal distribution 

and homogeneity of variances. It was found differences between two or more groups with 

sexual orientation and levels of internalized homophobia as p=0.000. In relation to suicidal 

ideation and sexual orientation, there are also differences between two or more groups as 

p=0.016. Homophobia generates behaviors and attitudes that lead many people to despair, so it 

is not unusual to think of suicide. With regard to gender, can not be gauged significant 

differences between gender and suicidal thoughts p=0.087. Contrary to the literature, the 

thoughts of suicide are more common in females, in this study had no such situation. 

 

Key-words: Internalized homophobia, suicidal ideation, adolescence, sexual orientation, 

LGB. 
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1. Introdução 

 

A adolescência pode ser considerada, como um momento evolutivo de intensos conflitos 

e mudanças. Na tentativa de encontrar uma solução para os problemas, os jovens podem, 

recorrer a comportamentos violentos, impulsivos ou suicidas.  

 Ter, ocasionalmente, ideias suicidas é um tipo de pensamento que pode ser considerado 

como um processo evolutivo típico deste período, como tentativa de procurar respostas para 

compreender o sentido da vida e da morte. No entanto, quando os jovens têm sistematicamente 

estes pensamentos, indica na verdade, um colapso nos mecanismos adaptativos, de modo que o 

suicídio surge como uma tentativa de alívio da dor e sofrimento psíquico.  

É durante a adolescência que se inicia o processo de consolidação da identidade. Esta 

identidade é uma integração complexa de factores emocionais, cognitivos e sociais. A 

ocorrência de um comportamento homossexual na adolescência é mais frequente do que entre 

adultos. Predominam as amizades com companheiros do mesmo sexo, pelo que a exploração 

sexual ocorre neste contexto (Savin-Wiliams, 1990 citado por Carneiro, 2009). No entanto, 

parecem ser irrelevantes no desenvolvimento de uma orientação homo ou heterossexual futura 

(Menezes, 1990 citado por Carneiro, 2009). A exploração de diferentes possibilidades de 

relacionamento sexual e íntimo deve ser parte integrante do desenvolvimento psico-sexual na 

adolescência, sem que tal queira dizer no futuro uma identidade homossexual ou bissexual. A 

influência dos pais, familiares e pares neste processo de construção da identidade homossexual 

é certamente importante. 

Um estudo sobre a problemática da adolescência e da identidade sexual foi levado a cabo 

por Remafedi, Resnick, Blum & Harris (1998, citado por Pereira, Leal & Maroco, 2009) revelou 

que 88,2% dos jovens se descrevem como predominantemente heterossexuais e apenas 1,1% 

como bissexuais ou predominantemente homossexuais, 10,7% revelam não terem certezas 

sobre a sua orientação sexual. 

Outros estudos têm corroborado a ideia de que a idade de auto-identificação como rótulo 

homossexual tem diminuído. Hoje em dia os jovens têm maior oportunidade de se identificarem 

de um modo mais integrado com outras dimensões. Todavia este fenómeno acarreta maior 

stress, maior pressão social negativa, maior possibilidade de vitimização e maior necessidade 

de apoio (Ryan & Futterman, 2001 citado por Pereira, Leal & Maroco, 2009). 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 02.07.2016 

 

2 

 

As questões da identidade homossexual têm sido consideradas como um factor de risco 

que podem explicar as taxas de suicídio entre adolescentes homossexuais superiores às taxas 

de suicídio de jovens não homossexuais (Pereira, Leal & Maroco, 2009). O resultado é que os 

gays, lésbicas e bissexuais estão sujeitos a factores de tensão social que variam de uma atitude 

negativa generalizada à rejeição de família e amigos. 

A homofobia gera comportamentos e atitudes de mentira, usada pelos jovens como defesa 

à exclusão social. Esta dificuldade de lidar com a exclusão social leva muitos jovens 

homossexuais ao desespero e à depressão, assim não é incomum que muitos pensem em 

suicídio.  

A maioria dos estudos sobre homossexuais, não tem considerado as implicações da 

homofobia e a sua relação com pensamentos e tentativas de suicídio em adolescentes lésbicas, 

gays e bissexuais daí a necessidade de se realizar esta investigação. Consequentemente, os 

dados obtidos poderão constituir-se como um impulso para a elaboração de estratégias de 

intervenção, cujo intuito recairá na minimização dos problemas gerados pela 

estigmatização/repressão sentida pelos adolescentes homossexuais, designadamente pelos 

próprios pais e pares. Esclarecer esta questão é fundamental, sobretudo em Portugal, pois não 

existem quaisquer estudos nesta área. Pode ajudar a identificar as vulnerabilidades dos jovens 

LGB em risco, contribuindo para a construção de modelos de prevenção. 

No presente estudo, ir-se-á alicerçar, primeiramente, um enquadramento teórico - no qual 

estarão descritos os processos que envolvem este tema como a adolescência, identidade sexual 

e adolescência, o processo de coming out e a relação entre homofobia e suicídio, para que todos 

os factores possam ser compreendidos e considerados na extensão do trabalho. Segue-se a 

apresentação detalhada dos participantes com a respectiva estatística descritiva, bem como o 

método e objectivos do estudo. Finalmente procedeu-se ao tratamento dos dados recolhidos 

com a ajuda do software SPSS 17, análise estatística detalhada, apresentação e discussão e 

análise crítica de resultados significativos.  
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2. Revisão de Literatura 

 

2.1 Noção de Adolescência 

 

A adolescência é uma etapa do desenvolvimento, ocorrendo desde a puberdade à idade 

adulta, ou seja, desde a altura em que alterações psicobiológicas iniciam a maturação até à idade 

em que um sistema de valores e crenças se enquadram numa identidade estabelecida (Sampaio, 

1999). 

Não é fácil determinar exactamente o início e muito menos o fim deste período. A 

puberdade classicamente é marcada pelo aparecimento da menarca, mas este acontecimento 

biológico tem também sofrido profundas alterações. Bernfeld, citado por Mitterauer (1982), 

diz-nos que em 1850 a idade média da menarca era de dezasseis anos, enquanto nos nossos dias 

a média é de doze, treze anos, sendo influenciada pela classe social, situação geográfica etc. 

Por outro lado, o aparecimento da ejaculação é muitas vezes difícil de determinar exactamente 

nos indivíduos do sexo masculino (Sampaio, 1999). 

As maiores dificuldades surgem na determinação do fim da adolescência, já que não 

temos nenhum acontecimento biológico que nos indique com relativa precisão a entrada na 

idade adulta (Sampaio, 1999). 

Na perspectiva de desenvolvimento que adoptam, Blos (1979) considera a formação do 

carácter como a tarefa final da adolescência, enquanto Erikson (1968 citado por Sampaio, 1999) 

considera a formação da identidade como o marco final deste período.  

De acordo com Laufer (1972 citado por Sampaio, 1999), estabelece como limites 

cronológicos as idades dos doze e vinte e um anos, visto que a idade de dezoito anos ser 

considerada por alguns autores, como o fim da adolescência.  

A passagem para a adolescência é para o jovem um momento de grandes transformações, 

tanto físicas quanto psicológicas, que são vividas por ele com um sentimento de perda muito 

grande. Essa perda transforma-se em vivência de luto. Luto pela perda da infância, dos pais 

infantis internalizados e principalmente do corpo infantil. Essas perdas fazem com que ele 

reimprima uma defesa muito usada pela criança que é a omnipotência, levando-o a acreditar 

que nada vai acontecer, como forma de suportar a angústia provocada pelas expectativas tanto 

sociais, quanto as suas próprias. Além disso os sentimentos que o assolam sem que ele tenha 

controlo, as vivências pelas mudanças corporais que o levam a ter que refazer a imagem 
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corporal, fazem com que de repente se transforme num ser que desconhece. As mudanças 

fisiológicas ocasionadas por todas as transformações hormonais que a puberdade acarreta, 

associada à mudança dos papéis sociais e afectivos, num momento em que sua pergunta básica 

é: Quem sou eu? colaboram para que ele enfrente a crise de identidade tanto do papel sexual, 

quanto do papel social (Winnicott, 1961 citado por Araújo e Outeiral, 1995). 

Para Marques (2005), a adolescência é considerada como um período de 

desenvolvimento, marcado por uma enorme quantidade e qualidade de processos inter, intra-

psíquicos e relacionais, cuja natureza é amplamente complexa mas também dinâmica.  

Na adolescência, ocasionalmente, podem ocorrer ideias de morte, que fazem parte de um 

processo estratégico, ocorrente na infância e na adolescência, de forma a lidar com problemas 

existências como, por exemplo, o sentido da vida e da morte. A questão passa a ser preocupante 

quando o suicídio se torna a única alternativa para as dificuldades que se apresentam (Who, 

2002 citado por Borges, 2008).  

É importante destacar que o suicídio é uma das dimensões do comportamento suicida que 

incluí um contínuo de condutas que vão desde pensamentos de auto-destruição, ameaças, 

gestos, tentativas de suicídio até ao verdadeiro acto.  

A adolescência caracteriza-se por ser um período em que ocorrem muitas modificações, 

e para isso, muitas vezes, o indivíduo precisa reorganizar-se. As mudanças que surgem com o 

adolescente podem tornar-se situações críticas, as quais se expressam em forma de conflitos 

internos, contradições e ambivalências ou, em casos mais severos, comportamentos violentos, 

angústias, ideação suicida ou mesmo suicídio (Brooks-Gunn e Petersen, 1991 citado por 

Borges, 2008).  

Estudos desenvolvidos por Ponizovsky e Ritsner (1999, citado por Borges, Werlang & 

Copatti, 2008), que comparam grupos clínicos e não clínicos, evidenciam que os adolescentes 

apresentam o dobro de ideação suicida em relação aos pacientes com algum tipo de patologia 

psiquiátrica. Outro estudo, realizado por Kashani, Goddard e Reid (1989, citado por Borges, 

Werlang & Copatti, 2008) demonstrou que 14% dos adolescentes da população em geral 

apresentam ideação suicida. 
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2.2 Identidade Sexual e Adolescência 

  

Para a definição de identidade sexual são referidos, enquanto componentes integrativos, 

a orientação sexual, a identidade de género e os papéis sexuais (Carneiro, 2009).  

A orientação homossexual define-se essencialmente como a atracção sexual e/ou 

emocional dirigida a pessoas do mesmo sexo e está associada a fantasias, ao erotismo, a desejos 

desencadeados pela presença real e/ou imaginada dessas pessoas (Carneiro, 2009).  

Do ponto de vista psicológico, a identidade de género remete para o modo como cada 

pessoa se classifica e se denomina a si mesma enquanto “homem” ou “mulher”. “Feminilidade” 

e “masculinidade” não são categorias estanques, unívocas ou dicotómicas, para tal contribui a 

Teoria Queer, em que “género” assume um carácter discursivo e performativo, é-se o que social 

e culturalmente se constrói (Carneiro, 2009).  

Os estereótipos associados ao percurso identitário de uma pessoa conduzem a uma 

desvalorização de si enquanto sexualmente “diferente” que se prende, muitas vezes, com o 

sentido de que se é “menos homem” ou “menos mulher” sendo gay ou lésbica. Segundo Isay 

(1993), lésbicas e gays manifestam frequentemente uma batalha psicológica contra as 

consequências de terem sido forçados, no seu desenvolvimento, a abandonarem ou camuflarem, 

a expressão da sua afectividade pelo facto dessa expressão contrariar as expectativas 

normativas. As reacções negativas e os estereótipos são repetidamente verificados, que num 

processo de desenvolvimento, suscita dificuldades e sofrimento.  

Os papéis sexuais dizem respeito ao modo como social e culturalmente são 

desempenhados comportamentos vistos como “masculinos ou femininos” (Carneiro, 2009).  

Relativamente a tempos históricos mais remotos, os papéis sexuais estão algo 

relativizados, pois ainda se inscrevem nas lógicas heterossexistas e nas atitudes homofóbicas. 

A sua relação estreita com a rejeição, a negação e/ou a abnegação da “homossexualidade” é 

uma forma cultural de manter a heteronormatividade (Browning, 1993, 1996; Escoffier, 1998; 

Murray, 2002 citado por Carneiro, 2009). 

O modelo proposto por Cass (1984) foi pioneiro para a construção psicológica da 

identidade homossexual. Segundo a autora, esta identidade evolui ao longo de seis estádios de 

complexidade: primeiramente, a confusão de identidade, momento em que a pessoa se 

questiona sobre a sua orientação sexual; a comparação identitária, que envolve sentimentos de 
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isolamento que derivam desse questionamento inicial; a tolerância identitária, estádio de uma 

procura activa de outros gays e/ou lésbicas e pela crescente aceitação da sua própria 

homossexualidade; a aceitação da identidade é o período de revelação apenas a algumas 

pessoas; o orgulho identitário, que envolve o aprofundamento na subcultura gay e lésbica e a 

rejeição dos valores heterossexuais e por fim o estádio culminante da construção da identidade 

homossexual, a síntese da identidade.  

Segundo Golden (1990), as mulheres percepcionam muito mais o factor escolha como 

um elemento importante da sua orientação sexual enquanto os homens dão muito mais 

importância ao comportamento sexual e fantasias. Por outro lado, Gonsiorek (1988, citado por 

Pereira, Leal & Maroco, 2009) indica que o processo de coming out parece ser mais abrupto e 

associado a sintomatologia para os homens, ao passo que para as mulheres o processo é 

caracterizado por maior fluidez e ambiguidade. Os homens enfrentam mais perdas do ponto de 

vista social quando assumem a sua homossexualidade do que as mulheres (Gonsiorek, 1995). 

O conceito de bissexualidade, segundo Klein (1990, citado por Pereira, Leal & Maroco, 

2009) distingue-se quatro tipos: transitiva, histórica, sequencial e recorrente. Para alguns 

indivíduos a bissexualidade representa uma etapa no desenvolvimento de uma identidade gay 

ou lésbica (transitiva); outros cuja vida sexual é presentemente hetero ou homossexual 

experimentaram relações com o mesmo sexo ou com o sexo oposto no passado (histórica); para 

outros que tiveram relações quer com homens, quer com mulheres, mas apenas com uma pessoa 

e por período de tempo determinado (sequencial) e por fim, outros indivíduos que tiveram 

relações sexuais quer com homens quer com mulheres ao mesmo tempo (recorrente). No que 

diz respeito às consequências da bissexualidade na dimensão identitária, Twining (1983, citado 

por Pereira, Leal & Maroco, 2009), no seu trabalho com mulheres bissexuais, demonstra um 

conjunto de dimensões com os quais os indivíduos se confrontam como a auto-aceitação, a 

resolução da homofobia, decisões relativamente ao coming out e lidar com o contexto 

profissional. 

Num primeiro momento os teóricos da identidade homossexual viam a bissexualidade 

como um fenómeno transitivo, ao longo do tempo foram adoptando uma postura mais 

integrativa, onde a bissexualidade é encarada como uma orientação e identidade sexual (Fox, 

1995). Num estudo longitudinal realizado por Stokes et al. (1997, citado por Pereira, Leal & 

Maroco), estes autores fizeram duas entrevistas espaçadas num espaço de um ano a duzentos e 

dezasseis homens que se identificavam como bissexuais. Na segunda entrevista, verificou-se 
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que 33% dos homens passaram a identificar-se como homossexuais e este movimento estava 

associado a menores níveis de depressão, ansiedade, consumo de substâncias e a maiores níveis 

de auto-estima. 

O conceito de identidade lésbica, tal como propõe Brown (1995), define-se como a 

descrição primária que uma mulher faz ao longo de um tempo e situação determinados, tendo 

laços sexuais, afectivos e relacionais com outra mulher. É uma definição bastante ampla e 

ambígua, pois algumas mulheres dizem conhecer a sua atracção homossexual desde muito cedo, 

outras apenas depois da adolescência, muitas vezes depois de terem tido sentimentos 

heterossexuais.  

A adolescência é uma etapa crítica e privilegiada na definição da orientação sexual, e 

assume implicitamente as mudanças biológicas associadas à puberdade que são um impulso 

decisivo para aumentar a consciência do desejo por pessoas do mesmo sexo. O processo de 

“revelar-se” homossexual surge como etapa seguinte, e será bem sucedido na medida em que 

ocorra sob condições favoráveis de auto-ajustamento e suporte social. Supõe-se, portanto, que 

a grande maioria (senão a totalidade) dos homens e mulheres que se assumam como 

homossexuais na idade adulta são aqueles que necessariamente já começaram a ver-se assim 

desde a adolescência – o que pode apenas reflectir de que a grande maioria dos estudos de 

orientação sexual se concentra a priori na adolescência como fase crítica, e dedica menos 

atenção às demais etapas da vida (Laufer, 2000). 

Apesar das nuances e distinções, os modelos sobre identidade sexual e adolescência 

compartilham um conjunto recorrente de pressupostos. O primeiro estágio é invariavelmente 

postulado como o momento em que crianças e adolescentes bloqueiam o reconhecimento de 

seus próprios desejos sexuais. Segue-se um período de experimentação e significação, 

necessariamente marcado por turbulência e tensão, que poderá conduzir a um entendimento de 

que tais desejos podem ser aceitáveis e “normais” (Laufer, 2000). 

Alguns dados levantados por pesquisas recentes contrapõem-se aos modelos de etapas de 

desenvolvimento. Estudos empíricos nos Estados Unidos da América (Galatzer-Levy, 2000, 

citado por Carneiro, 2009) têm destacado que muitos adolescentes atravessam uma fase de 

experiências homossexuais e heterossexuais antes de estabelecerem para si uma orientação 

sexual, e, ainda, uma tensão em relação aos desejos e sentimentos sexuais. 
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Outras pesquisas em jovens têm observado que um número crescente de adolescentes e 

adultos jovens mostra preferência pelo termo “bissexual” para referir-se a seus desejos e estilos 

de vida, reconhecendo atracção por ambos os sexos (Savin-Williams, 1990).  
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2.3 Homofobia Internalizada 

 

Os estudos sobre homossexuais, não têm considerado as implicações da homofobia na 

construção da identidade de género e a sua relação com pensamentos e tentativas de suicídio 

em adolescentes lésbicas, gays e bissexuais (LGB).  

Por homofobia entende-se o descrédito, a opressão, a violência em relação aos 

homossexuais ou aqueles que presumimos ser (Borrilo, 2000; Eribon & Haboury, 2003 citado 

por Teixeira-Filho & Marretto, 2008). Pode manifestar-se tanto a partir da própria pessoa 

homossexual, em relação a si, às outras pessoas homossexuais ou a tudo o que fizer alusão à 

homossexualidade. Mas pode também partir de pessoas não homossexuais em relação à pessoa 

homossexual (Eribon, 1999). Assim, e segundo Connell (1998), a homofobia surge como uma 

defesa psíquica e social que afasta todo e qualquer questionamento da heteronormatividade, 

reiterando as bases para a construção do masculino e exclusão de tudo o que diverge a essa 

normativa.  

A homofobia internalizada foi conceptualizada como uma atitude negativa por parte dos 

LGB acerca da sua homossexualidade (Hernández, 2005). Esta atitude pode evidenciar um 

mecanismo psicológico, mediante o qual, se marca um limite que separa simbolicamente o 

indivíduo, do grupo estigmatizado. Um sujeito sem homofobia internalizada critica os valores 

dominantes impostos pelo sistema de géneros e constrói novos valores a partir dos quais se 

valoriza e aos demais. Os LGB com atitudes negativas vão aceitando, em certa medida, o 

sistema de valores que condena a homossexualidade. Trata-se de uma solução parcial para 

resolver o conflito entre a identidade e o sistema de valores estabelecidos (Hernández, 2005).  

Ian Meyer e Laura Dean (1998, citado por Pereira, 2001), definem homofobia 

internalizada como “atitudes sociais negativas para o self da pessoa gay, levando à 

desvalorização desse self e resultantes conflitos internos e uma auto-imagem empobrecida”. 

Plumber (1986, citado por Pereira 2001), define-a como “a consciencialização do estigma 

que rodeia a homossexualidade levando à vivência de sentimentos extremamente negativos, 

vergonha e segredo, silêncio e auto-consciência, um grande sentido de diferença – e de 

peculiaridade – invade a consciência”.  

Devido a todas as formas de preconceito, muitos indivíduos tendem a internalizar os 

aspectos significativos do preconceito sentido numa sociedade maioritariamente heterossexista 
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(Williamson, 2000, citado por Pereira 2001). Assim gays, lésbicas e bissexuais estão sujeitos a 

factores de tensão social que variam de uma atitude negativa generalizada a uma atitude 

extremada de abusos físicos e verbais (Meyer, I. & Dean, L., 1998 citado por Pereira 2001). 

A literatura psicológica documenta variadas manifestações emocionais, cognitivas e/ou 

comportamentais da homofobia internalizada, de que são exemplo, a negação da sua própria 

orientação sexual e o desejo de mudança desta orientação, a baixa auto-estima e a 

desvalorização da auto-imagem, o desprezo ou a repulsa por indivíduos assumidamente 

homossexuais ou bissexuais, as tentativas de fingir que se é heterossexual ou de esconder a 

própria homossexualidade, a agressividade e/ou culpa em situações que directa ou 

indirectamente levam a pessoa à confrontação com a homossexualidade (Beaty, 1999; Coleman 

& Ramafedi, 1989; Gonsiorek, 1988; Miranda & Storms, 1989; Mohr & Fassinger, 2000; 

Rubio, 1999; Savin-Williams, 2001; Sophie, 1987 citado por Carneiro, 2009).  

É muito raro um homossexual dizer que se odeia pela sua orientação sexual. De facto, os 

homossexuais que tenham homofobia internalizada manifestam-na de maneiras muito mais 

subtis (Pereira, 2001). 

Por exemplo, existe uma grande prevalência de abuso de substâncias entre os LGB e ainda 

casos de depressão, auto-abuso e tentativas de suicídio, que segundo Davies (1996, citado por 

Pereira, 2001) se encontram em maior número do que a população em geral.   

O conceito de homofobia tem merecido algumas críticas. Logan (1996) propõe uma 

alternativa à palavra homofobia, a expressão “homopreconceito”, com base em três 

pensamentos: o questionamento da validade dos instrumentos de avaliação da homofobia, por 

não captarem uma sintomatologia fóbica; a ampla abrangência das respostas culturalmente 

adversas à homossexualidade e, por fim, o facto da discriminação contra os homossexuais 

estarem ratificados por mecanismos (religiosos, legais, psicopatológicos) que a noção não 

exprime de modo substancial.  
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2.4 Quebrar o Armário: Coming Out1 

 

Fala-se de coming out a respeito da afirmação colectiva das identidades gays e lésbica e 

da importância que a “saída do armário” teve para esta afirmação (Markowe, 1996 citado por 

Carneiro, 2009).  

O processo psicológico de coming out é dinâmico e moroso, que envolve tanto a pessoa 

sexualmente “diferente” quanto as pessoas que lhe são significativas (Cass, 1984; D’ Augelli, 

2000; Eichberg, 1990; Davis & Neal, 1997; Hershberger & D’Augelli, 1995; Markowe, 1996 

citado por Carneiro, 2009). Revelar e relevar-se é, assim, uma necessidade intrínseca à 

consciência de si, ao estabelecimento de relações genuínas, à construção de uma intimidade 

gratificante (Carneiro, 2009).  

No domínio da Psicologia do Desenvolvimento tem sido caracterizada, como realça 

Savin-Williams (1990), por um desconhecimento da construção subjectiva da identidade 

homossexual durante a adolescência. Num período fulcral para a consolidação da identidade, 

como é a adolescência, a ausência de referências positivas sobre a “diferença” sexual, a par com 

a falta de informação e a sobrevalorização da heterossexualidade, são factores que tornam 

extremamente difícil o percurso psicológico dos adolescentes. Segundo Llamas e Vidarte 

(2001), a saída do armário coloca-se num processo de construção e reconstrução pessoal, desde 

que alguém se dá conta que não é heterossexual, para a maioria, desde a adolescência.   

A rotulagem precoce de um adolescente como homossexual ou bissexual pode provocar 

uma culpabilidade e uma falsa certeza de si como sexualmente “desigual”, e nesse sentido, pode 

dificultar o desenvolvimento da identidade (Carneiro, 2009).  

A família, a escola e os pares são comummente referidos como contextos onde os 

problemas relacionados com a integração da “diferença” sexual colocam-se de forma mais 

continuada e marcante (Beaty, 1999; Carneiro & Menezes, 2007; Goggin, 1993; Johnson, 2000; 

Lasala, 2000; Lock & Steiner, 1999; Nichols, 1999; Savin-Williams, 1990; Thomas & 

Larrabee, 2002; Vincke & De Ryche, 1999 citado por Carneiro, 2009). São recorrentes 

problemas de adaptação psicológica aliadas ao consumo de substâncias psicotrópicas, abandono 

escolar, comportamentos delinquentes, depressão, fobia social, ideação suicida e/ou tentativas 

                                                           
1 Por não existir nenhum vocabulário na Língua Portuguesa que expresse o sentido integrado de coming out, recorre-se ao 

termo original em Língua Inglesa.  
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de suicídio. Vários estudos apontam para uma taxa de suicidalidade entre adolescentes 

homossexuais ou bissexuais com valores três a quatro vezes superiores à taxa de suicídio 

apresentada por adolescentes heterossexuais (Cole, Protinsky & Cross, 1992; Dempsey, 1994; 

Garland & Zigler, 1993; Hammelman, 1993; Johnson, 2000; Kourany, 1987 citado por 

Carneiro, 2009).  
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2.5 Homofobia e Suicídio 

 

O período de desenvolvimento da adolescência é complexo e nos últimos anos assistiu-

se a um aumento elevado do suicídio neste grupo etário (Peixoto, Saraiva & Sampaio, 2006). 

Entre os factores que desencadeiam o suicídio nos adolescentes tem-se mencionado, segundo 

Mishne, 1986 citado por Peixoto, Saraiva & Sampaio, 2006:  

 A ruptura de uma relação amorosa; 

 Problemas associados com a sexualidade, nomeadamente, o medo e 

preocupações relacionadas com homossexualidade; 

 Adolescentes solitários, com dificuldades de socialização, que falham em 

estabelecer laços de amizade com investimento emocional significativo, 

apresentam risco elevado de comportamentos auto-destrutivos em consequência 

dos sentimentos de vazio e desespero;  

 Abuso de substâncias; 

 Tentativas de suicídio na sequência de experiências de perda dos pais ou de 

outras pessoas significativas. 

A compreensão do fenómeno do suicídio na adolescência, passa por entender com o 

mesmo é apreendido e (re) construído, nas dimensões significantes que estruturam as 

representações que a propósito dele emergem, entre populações adolescentes, num dado 

contexto social e cultural.  

Numa investigação realizada pelo NES (Sampaio, 2000), com 822 jovens (de Santarém, 

Guimarães, Évora e Lisboa) com idades compreendidas entre os 15 e os 23 anos, verificou-se 

que mais de 34% já pensou pelo menos uma vez em suicídio, e cerca de 7% já tentou, pelo 

menos uma vez, matar-se.  

Baseando-se em várias pesquisas mundiais sobre suicídio, Arenales (2005), aponta para 

que entre adolescentes as taxas de suicídio tenham triplicado entre os anos 50 e 80. Nesta 

pesquisa os resultados revelam ainda que, nos Estados Unidos o suicídio é a terceira causa de 

morte na população entre os quinze e os vinte e quatro anos.  

Segundo Zwahr-Castro (2005), destaca que os pensamentos sobre o suicídio são mais 

comuns (especialmente no sexo feminino), do que as tentativas ou mesmo os suicídios, cujos 

índices mais elevados encontram-se nos homens (86% em homens de 15 a 24 anos). Este estudo 
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indica que entre 19 e 54% dos jovens americanos já ponderaram o suicídio, e 3 a 4% pensaram 

mesmo em cometê-lo.  

A homossexualidade ainda hoje é abordada com pudor, medo e com muita dose de 

estigmatização e homofobia seja pela família ou por instituições. Tal rejeição ou silêncio é 

muitas vezes de reprodução de comportamentos irreflectidos, que podem ter consequências 

mais ou menos dramáticas para a pessoa homossexual, como por exemplo, depressão, suicídio, 

abuso de substâncias e comportamentos sexuais de risco, que têm como base a não-aceitação 

de si mesmo (Teixeira-Filho, 2002). 

A homofobia gera comportamentos e atitudes usadas como defesa da exclusão social e 

do desenvolvimento de diferentes identidades, conforme o contexto em que a pessoa 

homossexual se encontra. Tal dificuldade em lidar com essa exclusão, leva a que muitos jovens 

homossexuais ao desespero e à depressão. Assim não é incomum que muitos jovens já tenham 

tentado o suicídio (Castañeda, 2000, citado por Teixeira-Filho, 2002).  

No que respeita à orientação sexual, inúmeros estudos demonstram que a taxa de suicídios 

é elevada entre adolescentes LGBT (Remafedi et al, 1991). Nos Estados Unidos, os jovens 

homossexuais, de ambos os sexos, representam cerca de um terço de todos os suicídios juvenis. 

Dados de 2001, aludem que o suicídio é a 11ª causa de morte (nos Estados Unidos), mas o 

terceiro motivo entre jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos (Russel & 

Joyner, 2001). Nessa pesquisa, os/as estudantes homossexuais e bissexuais compreendiam 4,5 

a 9% do total de alunos/as do ensino médio (high school). Segundo o relatório da Secretaria da 

Força Tarefa (Gibson, 1989), os jovens gays são duas a três vezes mais propensos a tentar o 

suicídio comparativamente aos jovens heterossexuais. Numa amostra de 4.159 estudantes, 

Garofalo et al (1998), 104 identificaram-se como gays, lésbicas e bissexuais, representando 

assim 2,5% da população. No mesmo estudo foi possível ainda apurar que a percentagem de 

tentativas de suicídios feitas pelos estudantes LGB é de 35.3% comparativamente a 9.9% dos 

estudantes heterossexuais. Este estudo revelou-se marcante pois foi um dos primeiros a utilizar 

uma amostra alargada de adolescentes, ao contrário de outros que utilizavam amostras não 

representativas e de conveniência.  

Num estudo de D’Augelli, Hershberger & Pilkington (2001) em que participaram 350 

gays, lésbicas e bissexuais com idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos de idade, 

concluíram que existe uma correlação entre orientação sexual e suicidalidade. No questionário 

aplicado, 42% dos jovens já pensou algumas vezes em suicídio e 33% afirmou já ter tentado 
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suicidar-se pelo menos uma vez. Este estudo mostrou-se crucial, clarificando que muitos 

adolescentes que negam a sua orientação sexual e os seus sentimentos, tendem a relacionar-se 

com altos níveis de suicidalidade e ideação suicida. Outra investigação realizada pelos mesmos 

autores, com adolescentes da mesma faixa etária, demonstrou que 54% dos inquiridos fizeram 

a sua primeira tentativa de suicídio depois do processo de coming out, 27% durante o ano em 

que se assumiram e 19% antes. Assim pode dizer-se que a “saída do armário” pode ser um 

factor de risco e potenciar o suicídio na adolescência, pois os jovens sentem-se rejeitados e 

desapontados sobretudo pela família (Hart & Heimberg, 2001).  

 Inúmeros estudos identificaram em jovens gays, lésbicas e bissexuais factores de risco 

associados ao suicídio, como a baixa de auto-estima, o isolamento, depressão e as atitudes 

negativas por parte da família e amigos. Numa amostra de 137 jovens do sexo masculino gays 

e bissexuais, Remafedi et al (1991) concluiu que um terço dos participantes fez pelo menos uma 

tentativa de suicídio e metade tentou mais do que uma vez. 

Após a revisão de literatura, parece pertinente estudar estas variáveis numa amostra de 

389 jovens. Assim importa realçar os principais objectivos desta investigação: avaliar a 

homofobia internalizada e ideação suicida em jovens LGB e não LGB e ainda avaliar a 

homofobia internalizada e ideação suicida em variáveis directamente relacionadas, como o 

género, discriminação e o assumir da orientação sexual. Para ajudar na análise estatística conta-

se com a ajuda do programa SPSS 17. 
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3. Método 

 

3.1 Participantes 

 

 A amostra utilizada por conveniência foi constituída por um total de 389 sujeitos que 

responderam aos questionários através da Internet. Verificando-se uma percentagem mais 

elevada de jovens do sexo masculino (51,9%), como se pode observar na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desses jovens, 36% auto-definidos como gays, 21,9% auto-definidas como lésbicas, 

25,2% como bissexuais e 17% heterossexuais (Figura2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  As idades dos respondentes variaram entre os 19 e os 32, sendo a média de 19 anos.  

 Quando questionados sobre o assumir da sua orientação sexual, a amostra diz-se assumida 

(61,4%). Consideram-se alvo de discriminação (44,2%), sendo a diferença para os jovens que 

não sentiram, pouco significativa (39,1%). 

 Como é uma amostra jovem, a escolaridade assenta maioritariamente no ensino 

secundário (51,4%) seguido o ensino superior (42,4%), como demonstra a Figura 3. 

 

Masculino Feminino

36%

22%

25%

17%

Orientação Sexual

Gay

Lésbica

Bissexual

Heterossexual

Figura 1 Distribuição por género (n=389) 

Figura 2 Distribuição por orientação sexual (n=389) 
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 Em relação aos aspectos da vida, a amostra em estudo considera-se feliz (64,5%). 

 

 

 

3.2 Material 

 

 Para avaliarmos as dimensões anteriormente apontadas, seleccionaram-se dois 

questionários, aferidos para a população portuguesa, e desenvolveu-se um questionário 

demográfico para caracterizar a amostra. Assim, o protocolo de avaliação é constituído por: 

 

a)Questionário Demográfico; 

b)Questionário de Ideação Suicida (Q.I.S.); 

  c)Questionário de Homofobia Internalizada (Q.H.I.). 

   De seguida, descrever-se-á, em detalhe, o material utilizado. 

 

 

 

 

 

5%

51%

2%

42%

Escolaridade

Básico

Secundário

Bacharelato

Superior

Figura 3 Distribuição por escolaridade (n=389) 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 02.07.2016 

 

18 

 

 

a) Questionário Demográfico (Anexo A) 

 O questionário demográfico foi elaborado com o intuito de recolher informações acerca 

dos sujeitos amostrados. Primeiramente foram abordadas questões sócio-demográficas, 

permitindo então, obter-se dados sociais e demográficos relevantes como a idade, sexo, 

orientação sexual, escolaridade e situação conjugal actual. De ressaltar uma questão aberta 

(quem sabe da sua sexualidade?) de cariz qualitativo. Seguidamente recolheu-se informação de 

carácter mais clínico, procurando averiguar a existência ou não de doença mental bem como de 

medicação (encontra-se medicado/a?). Por fim, foram abrangidas questões sobre discriminação, 

mais concretamente se essa discriminação tem como alvo a sexualidade e ainda como se 

considera como pessoa (nada feliz, pouco feliz, feliz, muito feliz). 

 

b) Questionário de Homofobia Internalizada (Q.H.I.) (Anexo B) 

 

 O conceito de homofobia internalizada é de extrema importância no âmbito da 

Psicologia, pois permite a compreensão de factores da comunidade gay e lésbica, 

nomeadamente nas áreas da psicopatologia, psicoterapia e prevenção. Torna-se importante a 

existência de escalas psicométricas que meçam níveis de homofobia internalizada, para avaliar 

o risco de indivíduos e grupos, bem como o sucesso de intervenções terapêuticas ou preventivas. 

Em 1996 surge uma escala para medir a Homofobia Internalizada entre gays desenvolvida por 

Ross e Rosser (M. W. Ross, & B. R. S. Roser, 1996). Estes autores apontam quatro dimensões 

relevantes para o constructo: identificação pública como sendo gay; percepção do estigma 

associado ao ser gay; grau de conforto social com outros gays e crenças em relação à aceitação 

religiosa ou moral da homossexualidade. Os referidos autores utilizaram uma amostra de 184 

homens, com uma média de idades de 37 anos.  

 Com base nos vários items desta escala, construiu-se uma escala (com 26 itens) em 

português, traduzida e adaptada do original. A partir destes dados elaborou-se uma escala do 

tipo Likert com cinco alternativas (discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, 

concordo e concordo totalmente) para as respostas dos sujeitos. Foram respondidos e validados 

304 questionários (Pereira & Leal, 2005). 
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 No que diz respeito à consistência interna, para os 304 casos obtidos, o alfa de Cronbach 

foi de 0.7440 que segundo Pestana e Gageiro (1999, citado por Pereira & Leal, 2005) é um 

valor aceitável. Assim surge a possibilidade de medir a Homofobia Internalizada e classifica-la 

em duas dimensões, a Percepção Interna do Estigma face à Homossexualidade e a Percepção 

Externa do Estigma face à Homossexualidade (Pereira & Leal, 2005). 

 Para avaliar a validade interna, os 389 casos do presente estudo, foram submetidos ao 

alpha de Cronbach para os 26 itens constituintes do questionário. O resultado obtido foi α= 

0,817. Assim, o valor elevado e significativo demonstra uma boa consistência interna. 

Similarmente cada dimensão foi avaliada segundo a sua validade interna, assim para a dimensão 

1 (percepção interna do estima associado à homossexualidade), o resultado foi α=0.818 e para 

a dimensão 2 (percepção externa do estima associado à homossexualidade), o resultado foi 

α=0.606 (Anexo C). 

 

 

c) Questionário de Ideação Suicida (Q.I.S.) (Anexo D) 

 

 Um indicador fundamental para o risco de suicídio e uma componente básica na 

classificação de comportamentos suicidas é a ideação suicida, a qual designa, pensamentos e 

cognições sobre o acabar com a própria vida (Pfeffer, 1986; Pokorny, 1974; Zubin, 1974, citado 

por Ferreira & Castela, 1999). A identificação da gravidade da ideação suicida no adolescente 

ajuda a uma aproximação exequível e pró-activa da detecção de jovens em risco de suicídio.  

 O estudo da ideação suicida tem contribuído, nos últimos anos, com dados importantes 

para o conhecimento do comportamento suicida na adolescência, pois, segundo uma 

perspectiva que considera a conduta suicida juvenil como um espectro comportamental, a 

ideação pode ser vista como um estádio preliminar, precursor de outros comportamentos 

suicidas mais severos. Neste sentido, Pfeffer (1985 citado por Ferreira & Castela, 1999) 

certificou que uma criança ou adolescente que faça uma tentativa de suicídio exibe, quase 

sempre, ideação suicida.  

 O Questionário de Ideação Suicida (Q.I.S.) pretende avaliar a gravidade dos 

pensamentos suicidas nos adolescentes e adultos (Reynolds, 1988 citado por Ferreira & Castela, 

1999). O Q.I.S. apresenta um total de 30 itens, para os quais são oferecidas sete alternativas de 
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resposta (nunca, quase nunca, raramente, às vezes, frequentemente, quase sempre e sempre). 

Sendo assim, os resultados oscilam entre um mínimo de 0 e um máximo de 180 pontos, 

indicando tanto maior frequência de pensamentos suicidas, quanto mais elevado for o score 

obtido. No que diz respeito à consistência interna, os resultados revelam um coeficiente alfa de 

Cronbach no valor de 0.96 (Reynolds, 1988 citado por Ferreira & Castela, 1999). 

 Para avaliar a validade interna, os 389 casos do presente estudo, foram submetidos ao 

alpha de Cronbach para os 30 itens constituintes do questionário. O resultado obtido foi α= 

0,975. Assim, o valor excelente que demonstra uma boa consistência interna (Anexo E). 

 

 

3.3 Procedimento 

 

 A elaboração deste estudo passou por diversas fases. Primeiramente, foi feito um 

trabalho de pesquisa literária sobre o tema, prolongando-se por todo o tempo de realização do 

estudo. Averiguada a pertinência e a sua possibilidade de concretização, seguiu-se a escolha de 

instrumentos e a construção do questionário de caracterização da amostra.  

 A recolha da amostra foi efectuada com recurso à Internet. O questionário esteve 

disponível no endereço electrónico 

http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pn0co6vQ45H3-jr4G6QXNUQ (actualmente 

indisponível) entre os meses Novembro e Março de 2009. A publicitação do site construído 

para o efeito foi realizada através de vários meios, nomeadamente em comunidades virtuais, 

pelo envio de e-mail solicitando a participação a mailing lists de grupos temáticos, e pela 

inscrição em diversos fóruns (escolares, religiosos, políticos). 

 Para a participação no estudo bastava que o utilizador carregasse no link de acesso à 

pagina da Internet onde se encontravam os instrumentos. Foi feita uma apresentação do estudo, 

com os objectivos a que se destinava e um pedido de participação com consentimento 

informado materializado através da página on-line construída para o efeito. 

 Na construção do questionário sócio-demográfico teve-se em conta a idade, o sexo, a 

orientação sexual e o assumir dessa orientação, nível de escolaridade, a situação conjugal, a 

presença ou ausência de doença mental diagnosticada, discriminação e aspectos da vida. De 

ressaltar que os sujeitos que respondiam positivamente à presença de doença mental, foram 

eliminados da amostra final.   

http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pn0co6vQ45H3-jr4G6QXNUQ
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 No sentido de averiguar possíveis erros e dificuldades de compreensão, procedeu-se ao 

pré-teste, tendo sido pedida a colaboração de 10 sujeitos para o preenchimento on-line. 

Emendados os erros, o questionário ficou terminado, assim na versão final constavam o 

questionário demográfico, o Questionário de Homofobia Internalizada (26 questões) e o 

Questionário de Ideação Suicida (30 questões).  

 

 

Internet como suporte da investigação 

 

 A utilização da Internet na população portuguesa tem aumentado consideravelmente. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a proporção de agregados domésticos 

privados com ligação à Internet em casa (%) é de 86,6%, em 2008 e são as faixas etárias jovens 

que recorrem mais à Internet. 

 Com a emergência da Internet, as pessoas homossexuais encontraram um meio de 

exprimir as suas ideias, ideais e opiniões reforçando o seu sentido de comunidade. Estimar o 

número de gays, lésbicas e bissexuais que utilizam a Internet não é fácil. Mas pode afirmar-se 

que esta nova “ferramenta” revolucionou a comunicação entre as pessoas da comunidade LGB 

e, assim, ter acesso a esta população é também uma tarefa mais facilitada.  

 Existem inúmeras investigações que recorrem à Internet como instrumento de suporte à 

investigação, nomeadamente na área da sexualidade. Por exemplo, Benotsch, Kalichman & 

Cage citado por Pereira, Leal & Maroco, 2009, estudaram o predomínio do uso da Internet para 

o encontro de parceiros sexuais entre homens que têm sexo com outros homens, bem como a 

exposição a comportamentos sexuais de risco, elaborando para o efeito um questionário on-

line.  

 De maneira geral, a investigação com recurso à Internet deve ser sujeita aos mesmos 

princípios éticos que a investigação tradicional. Assim, os investigadores que recorrem à 

Internet devem ter em conta o anonimato dos sujeitos, proteger a confidencialidade de todos os 

dados da pesquisa e por último obter o consentimento informado.  
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3.4 Planificação  

 

 Este trabalho abordou a homofobia internalizada em jovens LGB e não LGB e como 

esta pode estar relacionada com pensamentos suicidas, definindo-se pelo seu carácter 

observacional-descritivo (descrevendo como se comportam as variáveis na amostra) e 

comparativo (comparação entre grupos amostrais). 

 No que diz respeito às hipóteses, as variáveis independentes são definidas como o 

género (feminino e masculino), a idade dos jovens, a orientação sexual (gay, lésbica, bissexual 

e heterossexual), o assumir dessa orientação sexual (sim, não) a escolaridade (ensino básico, 

ensino secundário, bacharelato e ensino superior), a situação conjugal actual (com 

companheiro/a, solteiro/a), o sentimento de já ter sido discriminado/a pela sua sexualidade (sim, 

não) e os aspectos da vida em geral (nada feliz, pouco feliz, feliz e muito feliz). As variáveis 

dependentes dizem respeito à homofobia internalizada e à ideação suicida.  

 Espera encontrar-se níveis significativos de homofobia internalizada e ideação suicida 

nos jovens gays, lésbicas e bissexuais e menores nos jovens heterossexuais. Prevê-se que as 

restantes variáveis tenham uma relação directa com os níveis de homofobia internalizada e 

ideação suicida, tais como o género (género feminino mais propenso a ter pensamentos sobre 

suicídio), a discriminação (a discriminação pela orientação sexual leva os jovens LGB à 

depressão, crise de identidade e suicídio) e o assumir da sexualidade. 
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4. Análise de Resultados 

 

 Os resultados do estudo, anunciados neste capítulo, serão decompostos por instrumentos 

de avaliação, de modo a que a leitura dos dados seja coadjuvada. 

 

Questionário Demográfico 

 

 Inicialmente, apresentar-se-ão os valores descritivos referentes ao questionário 

demográfico. No que diz respeito à amostra, esta é constituída por 389 participantes. As idades 

variam num mínimo de 13 anos a um máximo de 32 anos. Neste grupo a maior percentagem 

encontra-se nos 19 anos (frequência: 70; % 18,0) seguidamente os 20 anos (frequência: 64; % 

16,5). Em relação ao género, o masculino apresenta uma percentagem ligeiramente superior 

(frequência: 202; % 51,9) enquanto o género feminino (frequência: 187; % 48,1). No grupo 

“orientação_sexual”, os jovens auto-definidos gays apresentam-se em maior número 

(frequência: 140; % 36,0), seguido dos jovens auto-definidos bissexuais (frequência: 98; % 

25,2), lésbicas (frequência: 85; % 21,9) e por fim jovens auto-definidos heterossexuais 

(frequência: 66; % 17,0). Em relação ao assumir dessa orientação sexual, no grupo “assumida”, 

e contrariamente às expectativas, esta amostra diz-se assumida (frequência: 239; % 61,4) 

enquanto (frequência: 85; % 21,9) diz não assumir a sua orientação sexual. A maioria dos 

jovens encontra-se no ensino secundário (frequência: 200; % 51,4), seguido o ensino superior 

(frequência: 165; % 42,4), ensino básico (frequência: 17; % 4,4) e por fim bacharelato 

(frequência: 7; % 1,8). No que concerne à “situação_conjugal”, a amostra define-se solteiro/a 

(frequência: 264; % 67,9) e com companheiro/a (frequência: 125; % 32,1). Os jovens LGB 

consideram-se alvo de discriminação (frequência: 172; % 44,2), sendo a diferença pouco 

significativa para aqueles que não sentiram (frequência: 152; % 39,1). Em relação aos 

“aspectos_vida”, os jovens consideram-se felizes (frequência: 251; % 64,5), seguido de pouco 

feliz (frequência: 68; % 17,5), como se pode observar na tabela em anexo (Anexo F). 

 De ressaltar uma pergunta de cariz qualitativo “Quem sabe da sua sexualidade?”, onde 

se pode afirmar que os jovens apenas falam da sua orientação sexual a alguns amigos e à família, 

mas só a parte como a irmãos ou somente a um dos pais (preferencialmente a mãe).  

 

Questionário de Homofobia Internalizada 
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A Homofobia Internalizada foi primeiramente estudada face à variável 

“Orientação_Sexual”.  

Foram somados todos os itens da escala de Homofobia Internalizada, com a ajuda do 

SPSS. Assim foi formado o “QHI_Total”, o qual foi estudado face à variável 

“Orientação_Sexual”. Analisadas através do teste Kruskal-Wallis, justificado pela ausência de 

distribuição normal (averiguado pelo teste Kolmogorov-Smirnov), quer para a variável 

“Orientação_Sexual”, quer para o “QHI_Total” (Anexo G). 

Os resultados obtidos pelo teste Kruskal-Wallis, demonstram diferenças estatisticamente 

significativas dos níveis de homofobia internalizada nas diferentes orientações sexuais (gay, 

lésbica e bissexual) já que p=0,002 (Anexo G). Posteriormente, através de uma comparação de 

médias, averiguou-se que os jovens que se auto-definiram como gays apresentam níveis mais 

elevados de homofobia internalizada, embora a diferença para os jovens bissexuais não seja 

muito significativa. As jovens lésbicas apresentam os níveis mais baixos de homofobia 

internalizada, como pode ser observado através da Figura 4.  

 

Figura 4 Valores médios de Homofobia Internalizada para os jovens LGB 

 

Também as duas dimensões (percepção interna e externa do estigma associado à 

homossexualidade) foram estudadas face à variável “Orientação_Sexual”. Somados os itens 

correspondentes a cada dimensão (com a ajuda do SPSS), duas novas variáveis foram criadas a 

“Dim1” e a “Dim2”.  

Foi utilizado o teste Kruskal-Wallis, justificado pela ausência de distribuição normal 

(verificado pelo teste Kolmogorov-Smirnov), quer para a variável “Orientação_Sexual”, quer 

para as duas dimensões (Anexo H). 
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Os resultados auferidos pelo teste Kruskal-Wallis evidenciam diferenças estatisticamente 

significativas já que p=0,011 para a “Dim1” e p=0,002 para a “Dim2”. No sentido de aclarar 

estas diferenças, foi feita uma comparação de médias, demonstrando para a dimensão 1, os 

mesmos resultados acima apresentados, pois esta dimensão refere-se à percepção interna do 

estigma em relação à homossexualidade (homofobia internalizada) (Anexo H). 

 No respeitante à percepção externa (dimensão 2), são os jovens gays que apresentam 

níveis mais elevados, por oposição, as jovens lésbicas apresentam níveis mais baixos nesta 

dimensão, como pode ser observado através da Figura 5. 

 

Figura 5 Valores médios na Dimensão 2 para jovens LGB (n=323) 

A Homofobia Internalizada foi estudada face à variável “Género”. Analisada através do 

teste Mann-Whitney justificado pela ausência de normalidade (Anexo I). De acordo com os 

resultados verificou-se diferenças estatisticamente significativas entre os géneros no que diz 

respeito à Homofobia Internalizada (p=0,000) (Anexo I). As médias obtidas demonstram que o 

género masculino tem maiores níveis de homofobia quando comparado com o género feminino, 

como pode ser observado através da Figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6 Valores médios de Homofobia Internalizada para cada género (n=389) 
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Á semelhança do que foi feito para a Homofobia Internalizada somaram-se todos itens do 

Questionário de Ideação Suicida, com o auxílio do SPSS. Foi formado o “QIS_Total”, o qual 

foi analisado face à variável “Orientação_Sexual”.   

Foi usado o teste de Kruskal-Wallis, pela não normalidade das variáveis (verificado pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov) (Anexo J). Os resultados apurados pelo teste de Kruskal-Wallis 

evidenciam diferenças estatisticamente significativas (p=0,016) entre as diferentes orientações 

sexuais, no que diz respeito à ideação suicida (Anexo J). Para apurar estas diferenças, foi feita 

uma comparação de médias que indicou que os jovens bissexuais têm mais ideação suicida 

quando comparados com os jovens gays e lésbicas. Os jovens heterossexuais são os que 

apresentam menor ideação suicida, como pode ser observado na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Valores 
médios de ideação suicida nas diferentes orientações sexuais (n=389) 

 

 A ideação suicida foi também estudada face à variável “Género” através do teste não 

paramétrico Mann-Whitnhey como alternativa ao teste T-student, pela não normalidade das 

variáveis (conferida pelo teste de Kolmogorov-Smirnov) (Anexo K). De acordo com os 

resultados obtidos, verificou-se que não há diferenças estatisticamente significativas (p=0,087) 

(Anexo K). Assim, não parecem existir diferenças entre o género masculino e feminino no que 

toca à ideação suicida. 

 

 

Para compreender como é que as variáveis se relacionam directamente com a ideação 
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haver diferenças estatisticamente significativas (p=0,116) (Anexo L). Contudo podemos 

analisar este resultado, pois apesar de as diferenças não serem estatisticamente significativas, 

existem e é importante explorar. Assim, através de uma análise das médias parece-nos que os 

jovens que já foram alvo de discriminação em relação à sua orientação sexual têm mais ideação 

suicida do que aqueles que nunca sofreram discriminação, como pode ser observado pela Figura 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Valores médios de ideação suicida para discriminação (n=323) 

Por fim, a ideação suicida foi estudada face à variável “Assumida”. Pela ausência de 

normalidade (aferida pelo teste Kolmogorov-Smirnov), foi utilizado o teste não paramétrico 

Mann-Witney. Os resultados confirmaram diferenças não estatisticamente significativas 

(p=0,223) (Anexo M). Todavia e como aconteceu para a variável anterior, é importante e 

relevante apurar estas diferenças, mesmo com a sua fraca significância estatística. Após uma 

análise de médias parece-nos que os jovens que não assumem abertamente a sua sexualidade 

têm mais ideação suicida que os jovens que assumem, tal pode ser verificado através da Figura 

9. 

 

 

 

 

Figura 9 Valores médios de ideação suicida para o assumir da sexualidade (n=323) 
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Após a apresentação dos resultados mais significativos, passaremos à sua discussão e 

consequente análise crítica, considerando as bases teóricas descritas na primeira parte do 

trabalho.   

O objectivo deste estudo consistiu em verificar se os jovens gays, lésbicas, bissexuais e 

heterossexuais apresentariam homofobia internalizada e ideação suicida, bem como avaliar 

variáveis que se relacionem directamente, tais como, o género, a discriminação e o coming out. 

Contudo é importante referir que existe uma escassez em Portugal, no que diz respeito a 

estudos que relacionem estas variáveis. Existem estudos nos EUA, como por exemplo, no 

Estado do Massachussetts com uma amostra de estudantes do 9º ao 12º ano, em que concluíram 

que 35,3% dos estudantes LGBT tentaram o suicídio e apenas 9,9% de heterossexuais o 

tentaram (Garofalo et al, 1998). Também Tamam et al (2001) confirmam esta mesma tendência, 

apontando o suicídio entre homossexuais, particularmente entre adolescentes, como um 

crescendo nos últimos 25 anos. Por outro lado, existem estudos acerca da temática mas que 

incluem variáveis clínicas como a depressão e o uso de substâncias, facilmente potenciadores 

de ideação suicida.  

A adolescência é o período durante o qual a pessoa procura uma resposta, através das suas 

relações, de experiências sociais e sexuais, através daquilo que aprende acerca do que é 

aceitável para a sua consciência. Está implícito que a identidade sexual específica no final da 

adolescência é sempre uma solução entre o que eventualmente queremos e com aquilo que a 

nossa consciência nos permite viver (Laufer, 2000). O comportamento homossexual entre 

adolescentes é frequente, mas identificam-se menos como homossexuais do que os adultos. 

(Ryan & Futterman, 2001 citado por Pereira, Leal & Maroco, 2009). Ter pensamentos 

homossexuais, prazeres secretos, masturbação anal, terror por quaisquer sentimentos sexuais, 

são experimentados pelo adolescente como uma confirmação de que ele não tem o direito de 

continuar a viver (Laufer, 2000). Nesta fase a família e os pares são de enorme importância na 

vida dos jovens, e onde os problemas de uma sexualidade diferente se colocam de forma mais 

vincada. Surgem problemas de abandono escolar, comportamentos delinquentes, depressão, 

ideação suicida e tentativas de suicídio (Carneiro, 2009). A continuada exposição a atitudes 

negativas face à homossexualidade faz com que os aspectos da homofobia internalizada sejam 

um factor muito importante no desenvolvimento (Pereira, 2001). 

Após uma análise das qualidades métricas das escalas utilizadas neste trabalho, podemos 

verificar que tem um elevado grau de fidelidade no que diz respeito à consistência interna. No 
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que respeita à normalidade, as variáveis em estudo demonstraram sempre uma ausência de 

normalidade, pelo que os testes não paramétricos foram os utilizados. 

Desta forma, foi-se aferir que os jovens que se auto-definiram no questionário 

demográfico como gays apresentam níveis mais elevados de homofobia internalizada. Embora 

a diferença para os jovens que se auto-definiram como bissexuais não seja significativa. De 

entre a amostra LGB, as jovens lésbicas são as que manifestam níveis mais baixos de homofobia 

internalizada. Como o Questionário de Homofobia Internalizada se decompõem em duas 

dimensões, a percepção interna e externa do estigma em relação à homossexualidade, estas 

também foram estudadas em separado neste estudo. Para a percepção interna, os resultados 

revelaram-se os mesmos anteriormente descritos, visto que esta dimensão diz respeito à 

homofobia internalizada. Para a percepção externa, os resultados demonstraram que os jovens 

gays apresentam os resultados mais elevados, e as jovens lésbicas os resultados mais baixos.  

Foi também estudada a homofobia internalizada e como esta se posiciona em relação a 

cada género. O género masculino revelou mais homofobia que o género feminino.  

No que concerne à homofobia internalizada, verificou-se o que era esperado, os jovens 

gays são aqueles que mais sofrem de homofobia internalizada. 

Os homossexuais internalizam aspectos negativos face à homossexualidade. Acontece 

que reconhecem os seus sentimentos por outra pessoa do mesmo sexo e iniciam um processo 

psicológico de auto-rotulação, acompanhado pela não abertura das suas próprias emoções. A 

homofobia, como já foi dito, depende de factores internos e externos. Assim muitos 

homossexuais parecem evitar a imagem do gay efemininado e prefiram utilizar um estilo mais 

masculino, de modo a fugir à homofobia e aos estereótipos tradicionais (Pereira & Leal, 2002). 

Muitos autores consideram que a internalização da homofobia é inevitável a todas as crianças 

expostas a normas heterossexistas, incluindo as pessoas homossexuais que crescem no seio de 

uma família heterossexual (Davies, 1996 citado por Pereira, 2001).  

Como evidencia a literatura, os gays pela sua exposição a atitudes e comentários anti-

homossexuais ao longo da sua vida, vão internalizando estas mensagens o que vai trazer 

consequências importantes ao nível de desenvolvimento de uma homossexualidade plena. Os 

homens homossexuais enfrentam mais perdas, do que as mulheres, quando se assumem. 

Em relação às jovens lésbicas apresentarem resultados mais baixos de homofobia, tal 

facto pode dever-se à flexibilidade e mutabilidade da identidade lésbica. Existem muitas 

questões acerca da identidade lésbica, nomeadamente em relação ao grau, podendo este ser fixo 
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ou mais flexível. Como este estudo representa uma amostra de adolescentes, a identidade das 

jovens que se auto-definiram como lésbicas, pode ainda encontrar-se numa fase de mutação, 

logo os valores de homofobia apresentarem-se mais baixos. 

A outra variável dependente em estudo era a ideação suicida. Entende-se como ideação 

suicida, pensamentos e cognições sobre acabar com a própria vida. Num crescendo a ideação 

suicida pode ir de pensamentos gerais sobre morte até a idealizações mais sérias sobre maneiras 

concretas de cometer suicídio (Ferreira & Castela, 1999). 

Foi avaliar-se se os jovens LGB manifestariam mais ideação suicida do que os jovens 

heterossexuais. De acordo com os resultados obtidos, os jovens que se auto-definiram como 

bissexuais no questionário demográficos mostraram valores mais elevados de ideação suicida. 

Os jovens heterossexuais apresentam os valores mais baixos de ideação suicida. O resultado 

não era o esperado, o esperado seria que os jovens gays apresentassem mais ideação suicida, 

pelo que importa discutir este resultado dos jovens bissexuais. Quanto aos jovens 

heterossexuais, o resultado foi o previsto.  

A adolescência é um momento de mudanças e conflitos. Muitas vezes os adolescentes 

não encontram solução para os seus problemas e podem, por exemplo, recorrer a 

comportamentos impulsivos ou suicidas. As questões da identidade homossexual têm sido 

debatidas como um factor de risco que pode explicar as taxas de suicídio entre adolescentes 

homossexuais superiores às taxas de suicídio entre adolescentes não homossexuais (Pereira, 

Leal & Maroco, 2009). Segundo Russel & Joyner (2001), existe uma forte ligação entre a 

orientação sexual e ideação suicida, mediada por factores de risco como a depressão, 

discriminação e desespero. Um estudo longitudinal feito na Nova Zelândia, demonstrou que 

aos 21 anos, 67,9% dos LGB relatou ideação suicida e somente 28% dos heterossexuais o fez. 

É um estudo importante pois é o único a relacionar orientação sexual e suicídio, em larga escala 

longitudinal (Russel, 2003). 

De acordo com Cass (1979 citado por Pereira, Leal & Maroco, 2009), a auto-identificação 

bissexual pode ser entendida como uma retracção identitária, adiando ou prevenindo o 

desenvolvimento de uma identidade homossexual positiva. Os resultados elevados por parte 

dos jovens bissexuais podem enquadrar-se na visão clássica da bissexualidade como fenómeno 

transitivo. Os jovens que se percepcionam como bissexuais, acomodam dois tipos de 

sentimentos, o de uma heterossexualidade que é valorizada socialmente e o de isolamento 

próprio de uma eventual identidade homossexual. É entre este turbilhão de sentimentos, 
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potenciado também pela fase da adolescência, que podem surgir pensamentos suicidas, de 

confusão e não pertença a nenhum destes “dois mundos”. 

 A variável género foi avaliada, e os resultados auferidos demonstraram que não existem 

diferenças entre géneros no que concerne à ideação suicida. Tal não era o esperado, seria 

previsível que o género feminino apresentasse valores mais elevados de ideação suicida.  

Como alguns autores afirmam as mulheres apresentam comummente maiores taxas de 

ideação suicida quando comparadas com os homens (Allison et al., 2001), todavia no presente 

estudo não se verifica essa tendência. Neste estudo parece que o género não tem influência nos 

pensamentos suicidas.  

No que diz respeito à associação entre a discriminação e ideação suicida, os resultados 

corroboram a literatura existente, já que parece não haver diferenças entre os jovens que já 

foram alvo de discriminação daqueles que não foram. Contudo é importante explorar esta 

associação, mesmo com fraca significância estatística.  

Os gays, as lésbicas e os bissexuais representam uma minoria sexual, como tal, enfrentam 

discriminação, estigmatização e violência. A manifestação mais comum da internalização da 

estigmatização é a sensação de vergonha face à identificação como gay. Os homossexuais que 

expressam publicamente a sua sexualidade ou que são conotados como tal são objecto de todo 

o tipo de agressões, pelo simples facto de viverem numa sociedade que discrimina a sua 

natureza. Assim, os homossexuais podem recorrer a estratégias que os levam a lidar com essa 

discriminação (Pereira & Leal, 2002). Tal pode ter sucedido nesta amostra em estudo, estes 

jovens podem já possuir estratégias de defesa para combater a discriminação, não havendo 

assim diferenças nos seus níveis de ideação suicida. 

Por fim foi aferir-se se existe relação entre o assumir ou não da sexualidade e ideação 

suicida. Os resultados obtidos, corroboram a literatura existente, pois nesta amostra parece não 

haver diferenças entre os jovens que se assumem e os que não se assumem. Contudo, e porque 

o processo de coming out é de extrema importância na vida de um jovem pois envolve um 

conjunto de transformações, exploraram-se as diferenças, mesmo sem significância estatística.  

Muitos adolescentes e jovens adultos decidem revelar a sua identidade sexual aos amigos, 

à família e à sociedade. Segundo Gwadz & Smith (2001, citado por Frazão & Rosário, 2008), 

surgem no decorrer do processo de coming out problemas emocionais e comportamentais, 

designadamente, fobias, depressões, tentativas de suicídio e abuso de substâncias. A 

prevalência de tentativas de suicídio nesta população é de 20 a 42%. Acrescem as percepções 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 02.07.2016 

 

32 

 

negativas e atitudes homofóbicas por parte dos pares que potenciam situações de discriminação, 

ridicularização e mesmo agressões físicas e verbais (Sharpe, 2002 citado por Frazão & Rosário, 

2008). 

 Ao reflectirmos sobre este tema ainda pouco estudado em Portugal, é importante ter em 

conta algumas lacunas e limitações deste estudo que poderiam ser melhoradas em futuros 

estudos. 

De facto, foram encontrados muitos estudos sobre os conceitos abordados nesta 

investigação, contudo existe uma escassez de estudos em Portugal que associem a orientação 

sexual, homofobia internalizada e ideação suicida.  

Primeiramente importa referir que a amostra foi escolhida por conveniência, isto é, uma 

amostra não aleatória da qual não se podem extrapolar os resultados para o universo da 

população. Este tipo de processo amostral não garante que a amostra seja representativa, pelo 

que os resultados obtidos só se aplicam a esta mesma amostra.  

Em relação aos instrumentos, poderia ter sido utilizado o Inventário de Depressão de 

Beck, no sentido de apurar sintomatologia depressiva, potenciadora de ideação suicida. Foram 

somente feitas duas perguntas, no questionário demográfico “tem alguma doença mental?” e 

“encontra-se medicado/a?”, no sentido de não incluir na amostra final participantes com 

sintomatologia potenciadora de ideação suicida. 

No que concerne aos resultados, não foi possível utilizar testes paramétricos. As variáveis 

em estudos não possuíam distribuição normal, assim só foram utilizados testes não 

paramétricos. Estes testes apresentam uma eficiência menor. Isto é, para se detectar uma 

diferença real entre duas populações por um teste não paramétrico, o tamanho amostral deve 

ser um pouco maior do que seria necessário num teste clássico. 

Este estudo contribui para o enriquecimento da literatura, no que diz respeito à homofobia 

e ideação suicida em jovens LGB e não LGB, esperando sempre que possa suscitar novas ideias 

para investigações pertinentes para a área da Psicologia. 

Em termos práticos, importa explicar como se constrói a identidade homossexual, lésbica 

e bissexual e como é de extrema importância na vida de um jovem, aliada ao conjunto de 

problemas levantados pela adolescência. Os psicólogos devem estar atentos a estas 

problemáticas para prestar apoio de forma eficaz. É ainda importante trabalhar com as famílias, 

que muitas vezes rejeitam estes jovens, quer em psicoterapia individual quer em terapia 
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familiar. Com este estudo espera-se que os terapeutas reflictam sobre as suas crenças acerca da 

população LGB.  
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Anexo A - Questionário Demográfico 
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Este questionário é anónimo e confidencial, Respondendo às questões que lhe são 

colocadas, estará a contribuir para um estudo científico. O estudo é sobre Homofobia 

internalizada e Suicidalidade em jovens LGB e não LGB. O objectivo é verificar se a homofobia 

influencia a ideação suicida dos jovens adolescentes dos 16 aos 20 anos. Por favor responda o 

mais honestamente possível, pense cuidadosamente e leve o tempo que for necessário. 

 

Idade 

 

 

Género 

o Feminino 

o Masculino 

 

Orientação Sexual 

o Gay 

o Lésbica 

o Bissexual 

o Heterossexual 

 

É assumido/a? 

o Sim 

o Não 

 

Se sim, quem sabe da sua sexualidade? 

 

 

 

 

 

Escolaridade 

o Ensino Básico 

o Ensino Secundário 
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o Bacharelato 

o Ensino Superior 

 

Situação conjugal actual 

o Solteiro/a 

o Com companheiro/a 

 

Foi-lhe diagnosticada alguma doença mental? 

o Sim 

o Não 

 

Se sim, qual? 

 

 

Encontra-se medicado/a? 

o Sim 

o Não 

 

Já alguma vez se sentiu tratado/a de uma forma negativa e diferente daquela que 

seria esperada? 

o Sim 

o Não 

 

Se sim, foi devido à sua sexualidade? 

 

 

Já sentiu alguma vez, directamente contra si, preconceito ou discriminação? 

o Sim 

o Não 

E indirectamente, já sentiu preconceito ou discriminação? 

o Sim 

o Não 
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Se sim, deve como alvo a sua sexualidade? 

 

 

 

Considerando todos os aspectos da sua vida diria que é uma pessoa: 

o Nada feliz 

o Pouco Feliz 

o Feliz 

o Muito Feliz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B - Questionário de Homofobia Internalizada 
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# Questionário de Avaliação da Homofobia Internalizada, construído por Ross e Rosser 

(1996) # Seguidamente encontra-se uma lista de 26 itens sobre características ligadas à 

sexualidade, peço-lhe para responder, assinalando a resposta que mais se adequa à sua opinião. 

Cada item tem 5 possibilidades de resposta. 

 

1) Homens homossexuais obviamente efeminados/mulheres homossexuais obviamente 

masculinas fazem-me sentir desconfortável. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

2) Prefiro ter parceiros sexuais anónimos. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

3) A vida seria mais fácil se eu fosse heterossexual. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

4) A maioria dos meus amigos é homossexual/bissexual. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 
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o Concordo Totalmente 

 

5) Não me sinto confiante para me “atirar” a um homem/a uma mulher. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

6) Sinto-me confortável em bares gays. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

7) Situações sociais com homens gays/mulheres lésbicas fazem-me sentir 

desconfortável. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

8) Não gosto de pensar na minha homossexualidade/bissexualidade. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 
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9) Quando penso em homens/mulheres homossexuais ou bissexuais, penso em situações 

negativas. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

10) Sinto-me confortável ao ser visto em público com uma pessoa explicitamente gay. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

11) Sinto-me confortável ao falar sobre homossexualidade num local público. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

 

12) É importante para mim controlar quem sabe da minha 

homossexualidade/bissexualidade. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

13) A maioria das pessoa tem reacções negativas face à homossexualidade. 
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o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

14) A homossexualidade não é contra a vontade de Deus. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

15) A sociedade ainda pune as pessoas por serem homossexuais/bissexuais. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

16) Eu protesto se contarem uma piada sobre homossexuais na minha presença. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

17) Preocupo-me com o meu envelhecimento sendo homossexual/bissexual. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 
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o Concordo Totalmente 

 

18) Preocupo-me com o deixar de ficar atraente. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

19) Preferia ser mais heterossexual. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

20) A maioria das pessoas não discrimina os homossexuais. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

21) Sinto-me confortável com a minha homossexualidade/bissexualidade. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

 

22) A homossexualidade é moralmente aceitável. 
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o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

 

23) Não estou preocupado com que descubram que sou gay/bissexual. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

24) A discriminação dos homossexuais ainda é comum. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

25) Mesmo que pudesse mudar a minha orientação sexual, não mudava. 

o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 

 

 

 

 

26) A homossexualidade é tão natural como a heterossexualidade. 
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o Discordo Totalmente 

o Discordo 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo 

o Concordo Totalmente 
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Anexo C - Qualidades métricas do Questionário de Homofobia Internalizada e suas 

dimensões 

 

Output 1 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 389 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 389 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

   

Output 1 - Alpha de Cronbach para o Questionário de Homofobia Internalizada 

 

 

Output 2 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 389 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 389 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Output 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output 2 e 3 - Alpha de Cronbach para as Dimensões 1 e 2 do Questionário de Homofobia Internalizada 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,817 26 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,818 19 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 389 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 389 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,606 7 
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Anexo D - Questionário de Ideação Suicida 

 

# Questionário de Ideação Suicida cuja versão portuguesa foi construída por Ferreira e 

Castela (1999) # Seguidamente encontra-se uma lista de 30 itens, peço-lhe para responder, 

assinalando a resposta que melhor expressa o seu sentimento nos últimos 6 meses. Cada item 

tem 7 possibilidades de resposta. 

 

1) Pensei que seria melhor não estar vivo. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

 

2) Pensei suicidar-me. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

3) Pensei na maneira como me suicidaria. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 
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4) Pensei quando me suicidaria. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

5) Pensei em pessoas a morrerem. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

6) Pensei na morte. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

7) Pensei no que escrever num bilhete sobre o suicídio. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 
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8) Pensei em escrever um testamento. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

9) Pensei em dizer às pessoas que planeava suicidar-me. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

10) Pensei que as pessoas estariam mais felizes se eu não estivesse presente. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

11) Pensei em como as pessoas se sentiriam se me suicidasse. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 
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12) Desejei estar morto(a). 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

13) Pensei em como seria fácil acabar com tudo. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

14) Pensei que suicidar-me resolveria os meus problemas. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

15) Pensei que os outros ficariam melhor se eu estivesse morto(a). 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 
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16) Desejei ter coragem para me matar. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

17) Desejei nunca ter nascido. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

18) Pensei que se tivesse oportunidade me suicidaria. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

19) Pensei na maneira como as pessoas se suicidam. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 
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20) Pensei em matar-me, mas não o faria. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

21) Pensei em ter um acidente grave. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

22) Pensei que a vida não valia a pena. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

23) Pensei que a minha vida era muito miserável para continuar. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 
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24) Pensei que a única maneira de repararem em mim era matar-me. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

25) Pensei que se me matasse as pessoas se aperceberiam que teria valido a pena 

preocuparem-se comigo. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

26) Pensei que ninguém se importava se eu estivesse vivo(a) ou morto(a). 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

27) Pensei em magoar-me mas não em suicidar-me. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 
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o Sempre 

28) Perguntei-me se teria coragem para me matar. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

29) Pensei que se as coisas não melhorassem eu matar-me-ia. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

30) Desejei ter o direito de me matar. 

o Nunca 

o Quase Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Frequentemente 

o Quase Sempre 

o Sempre 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar 


