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(Des)Continuidades: relacionamentos estáveis entre homens no contemporâneo 

(Dis)Continuities: stables relationships between men in the contemporary 

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo buscar compreender como os relacionamentos conjugais 

estabelecidos entre homens são atravessados por regulações heteronormatividade, bem como esses 

homens negociam com essas regulações. Para isso houve a realização de entrevistas com dois casais 

residentes no interior do Estado de São Paulo e, após a transcrição de suas falas, elas foram analisadas e 

reunidas em quatro categorias conforme a proposta da metodologia da análise de conteúdo que são: 

relações familiares, expectativa hereditária, monogamia e reconhecimento civil. A partir disso, foi 

possível considerar que as relações conjugais entre homens estão sujeitas a um duplo processo. De um 

lado, elas são guiadas de acordo com normativas culturais quanto às relações que se aproximam das 
relações heterossexuais e, por outro lado, esses relacionamentos têm reconfigurado algumas noções de 

amor e de como as relações devem acontecer criando, assim, novos códigos de como se relacionar no 

contemporâneo. Palavras-chave: Homoafetividade, Heteronormatividade, Conjugalidades, Masculini-

dades  

 

Abstract: This research has the aim to seek understand how the conjugal relationships have been 

established between men that are crossed through hetero-normativity regulations, and also how this men 

have to negotiate with this regulations. For this, there were two interviews with two couple that are living 

in the countryside of the São Paulo State and, after the transcription of their lines,  was made an analyze 

according the content analysis that are: familiar relationships, hereditary expectation, monogamy and civil 

recognition. From this, it was possible to considerate that the conjugal relationships between men are 
under a double process. On one hand, they are guided according the straight cultural normative and, on 

the other hand, this kind of relationships has been reconfigured some notions of love and also the way this 

relationships must be happen creating, this way, new codes of the way of to relate in the contemporary. 
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