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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. Averiguou-se que existem diferenças, entre dois ou 

mais grupos, relativamente à orientação sexual e aos níveis de homofobia internalizada. Em relação à 

ideação suicida e à orientação sexual, também se verificam diferenças entre dois ou mais grupos. No que 

concerne ao género, não se aferem diferenças significativas entre o género e pensamentos suicidas. 

Contrariamente à literatura, em que os pensamentos sobre suicídio são mais comuns no sexo feminino, 

neste estudo não se verifica. 
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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 
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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). 

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. 
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2. CORPO DO ARTIGO  

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 

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). 
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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. 

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 
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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 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.  

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).  
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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).  

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 como 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.  
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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 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 

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 
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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. 

No presente estudo,  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.  

Masculino Feminino

 

 

Desses jovens, 36% auto-definidos como gays, 21,9% auto-definidas como lésbicas, 25,2% 

como bissexuais e 17% heterossexuais (Figura2). 
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Bissexual
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 As idades dos respondentes variaram entre os 19 e os 32, sendo a média de 19 anos.  

Figura 1 - Distribuição por género (n=389) 

Figura 2 - Distribuição por orientação sexual (n=389) 
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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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Em relação aos aspectos da vida, a amostra em estudo considera-se feliz (64,5%). 

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: 

 Questionário Demográfico; 

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

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

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. 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. 

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. 

Figura 3 - Distribuição por escolaridade (n=389) 
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3. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO  

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). 

Os resultados apresentados pelas jovens lésbicas no que concerne à homofobia, como 

sendo os mais baixos de toda a amostra, 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 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). O resultado obtido não foi o 

esperado, o esperado seria que os jovens gays apresentassem mais ideação suicida, pelo que 
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importa discutir este resultado dos jovens bissexuais. Quanto aos jovens heterossexuais, o 

resultado foi o previsto. 

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, 

potenciado também pela fase da adolescência, que podem surgir pensamentos suicidas, de 

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

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 

familiar. Com este estudo espera-se que os terapeutas reflictam sobre as suas crenças acerca 

da população LGB.  
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