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Do Receio de Existir ao Direito de Conviver: reflexões e
apontamentos sobre homossexualidade masculina, geração e
transformações sociais
Gustavo Santa Roza Saggese
A proposta deste trabalho consiste em investigar a maneira pela qual homens de meiaidade, residentes em São Paulo, vivenciam e percebem a própria homossexualidade frente às
transformações sociais ocorridas nas três últimas décadas. Neste sentido, são avaliados vários
marcos como o advento da epidemia de HIV/AIDS e os pânicos morais que a doença suscitou;
o surgimento das primeiras Paradas do Orgulho LGBT no Brasil; os recentes debates públicos
envolvendo a legalização das uniões homoafetivas e a criminalização da homofobia. Ao mesmo
tempo, problematiza o marcador “geração” e procura entender as diferenças que estes homens
apontam existirem entre eles e os “mais jovens”.
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Del Miedo de Existir al Derecho de Convivir: reflexiones y notas sobre la
homosexualidad masculina, la generación y los cambios sociales
El propósito de este estudio es investigar como hombres de mediana edad residentes en São
Paulo viven y perciben su propia homosexualidad frente a los cambios sociales de las últimas
tres décadas. En este sentido, el trabajo analiza diversos puntos de referencia, tales como la
aparición de la epidemia del VIH / SIDA y los pánicos morales traídos por la enfermedad, la
aparición de la primera Parada del Orgullo LGBT en Brasil y los recientes debates públicos
acerca de la legalización de uniones homosexuales y la criminalización de la homofobia . Al
mismo tiempo, debate sobre el matiz “generación” y busca comprender las diferencias que
estos hombres apuntan entre ellos y los “más jóvenes”.
Palabras clave: homosexualidad, generación, cambios.

From Fear of Being to the Right of Living Together: reflections and notes on
male homosexuality, generation and social changes
This study aims to investigate the way by which middle-aged men from São Paulo – Brazil – have
experienced and perceived their homosexuality in the face of social changes over the last three
decades. To this end, the study takes into account several major events such as the emergence
of HIV and AIDS epidemics and the resulting moral panic; the emergence of the first Lesbian,
Gay, Bisexual and Transgender Community (LGBT) Pride Parades in Brazil; and the recent
public debates regarding the legalization of homoaffective unions and the criminalization of
homophobic discrimination practices. The study also questions generation as a social marker
and seeks to understand the differences those middle-aged men perceive between them and the
younger generation of homosexual men.
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