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Resumo: 
A presente dissertação aborda os meandros de criação e implementação da principal 
política pública federal de combate à homofobia: o Programa Brasil sem Homofobia. 
Traz o cenário atual da luta pelos direitos humanos do segmento homossexual e os 
avanços e retrocessos no campo da educação e da cidadania de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais. Analisa a partir do conceito de dispositivo forjado 
por Michel Foucault, o Dispositivo da Sexualidade com enfoque na 
homossexualidade/homofobia, deste modo identifica as relações de saber-poder que têm 
envolvido LGBTs positiva e negativamente, através das verdades construídas, das 
instituições de poder e da subjetividade como força de ruptura. Assim, ressalta o poder 
de resistência de cada indivíduo, reflete sobre a visibilidade como instância produtiva de 
poder e discute a unidade da comunidade LGBT para fins de enfrentamento das 
violações de direitos sofridas por não-heterossexuais. 
 
Palavras-chaves: homofobia . dispositivo da sexualidade . direitos sexuais . políticas 
públicas de educação 
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Abstract: 
 
This dissertation addresses the intricacies of creating and implementing the principal 
federal public policy to combat homophobia: the Brazil without Homophobia Program. 
Brings the current situation of human rights struggle of the homosexual segment and the 
advances and setbacks in education and citizenship for LGBT people. Scans from the 
apparatus concept coined by Michel Foucault, the Sexuality Apparatus focusing on 
homosexuality / homophobia thus identifies the knowledge-power relationships that 
have involved LGBT positively and negatively, through the truths built institutions of 
power and of subjectivity as breaking strength. Thus, it emphasizes the power of 
resistance of each individual reflects on the visibility as an instance of power production 
and discusses the unity of purpose to face the LGBT community rights violations 
suffered by non-heterosexuals. 
 
Keywords: homophobia. sexuality apparatus. sexual rights. public education policies
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Introdução: 
 

 

A presente dissertação cujo tema é Educação e Direitos Humanos: o caso do 

Programa Brasil sem Homofobia (PBSH), emerge na perspectiva de analisar os 

meandros que envolvem a criação e implementação da principal política pública federal 

direcionada à inclusão da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

(LGBT) na sociedade brasileira. Nosso foco foram as ações voltadas para o 

desenvolvimento da educação e a conquista de direitos humanos para o segmento. 

 A metodologia utilizada para aclarar nosso olhar face à problemática foi a 

análise genealógica elaborada por Michel Foucault na estrutura do “dispositivo”, que 

busca analisar as relações de saber-poder contidas na questão. Neste caso, trataremos do 

dispositivo da sexualidade com enfoque na homossexualidade/homofobia. 

 Partimos da hipótese que o PBSH não conseguiu concretizar sua proposta de 

atuação na luta pelos direitos humanos dos homossexuais, o que nos foi evidenciado no 

decorrer da pesquisa documental e empírica. Além disso, nos propomos a atingir os 

seguintes objetivos: a) geral: problematizar o Programa Brasil sem Homofobia no que 

se refere ao processo histórico de sua criação e implementação, enfocando as questões 

referentes ao campo dos Direitos Humanos e desenvolvimento da Educação; e b) 

específicos: analisar o momento histórico que ensejou a criação do Programa Brasil sem 

homofobia; discutir a possível negação de Direitos Humanos ao segmento LGBT; e 

investigar as representações socialmente elaboradas que estão dificultando a 

compreensão dos não-heterossexuais na cena pública. 

A estrutura da dissertação consta do capítulo 1 que trata do saber-poder do 

dispositivo da sexualidade, buscando iluminar nossa fundamentação teórica acerca do 

tema em questão. O capítulo 2 que desenvolve a noção do dispositivo da sexualidade 

com enfoque na homossexualidade/homofobia nossa metodologia de pesquisa. O 

capítulo 3 que aprofunda a discussão sobre o processo de criação e implementação do 

PBSH identificando as relações de poder que são estabelecidas nestes cenários. E, por 

fim, o capítulo 4 que tem a finalidade básica de construir conhecimentos que subsidiem 

novas perspectivas de ação social para inclusão do segmento LGBT no âmbito público e 

privado apresentando resultados, caminhos e reflexões que possam empoderar a luta da 

comunidade LGBT e do poder público no grave cenário de violências homofóbicas que 

temos vivido no Brasil. 
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Trata-se de uma pesquisa exploratória, com informações ainda em construção e 

em constante transformação devido à atualidade do tema. Por ser um tema tão atual, que 

percorre as ruas, mexe com verdades construídas e está em nossas casas, escolas, igrejas 

e demais espaços de socialização, evidenciamos que se trata de uma pesquisa viva que, 

em níveis distintos, toca a cada um de nós. 
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Capítulo 1 
 
1. Direitos sexuais são direitos humanos 

“Numa concepção mais ampla, Direito Sexual é basicamente a sexualidade 
considerada do ponto de vista dos Direitos Humanos.” 

Sérgio Carrara 
 

1.1. Direitos sexuais, uma questão de cidadania 

 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas 

de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 

fraternidade.”  

(Declaração Universal dos Direitos Humanos, Art. 1º, 1948) 

 

Quando tratamos de Direitos Humanos estamos tratando de pressupostos básicos 

à condição de “ser humano” com inegociável dignidade e direito à cidadania, portanto, 

não se refere a privilégios ou concessões, são antes de tudo direitos fundamentais à vida 

humana, que alicerçados em princípios de liberdade, igualdade e solidariedade são 

constantemente ressignificados ao longo do processo histórico de civilização da 

humanidade.  

Tendo como marco fundamental na história da humanidade a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), a luta por direitos fundamentais à vida humana 

foi ganhando novos contextos de aplicabilidade e necessidades insurgidas nas diferentes 

culturas. A condição de ser humano traz em si complexas formas de exercício de vida, 

sejam elas moralmente aceitas ou não; o nosso olhar compreende a liberdade e a 

dignidade pressupostos básicos para refletir as condições das vidas humanas, 

independente de qualquer distinção. Ser humano externa também o que se entende por 

princípio básico de direito à vida em suas múltiplas manifestações e, por ser básico, não 

poderia ser subtraído, negado ou negociado ao pleno exercício da cidadania. 

No contexto brasileiro, o campo dos direitos humanos tem caminhado para uma 

Educação em Direitos Humanos, desde a criação do Programa Nacional de Direitos 

Humanos (1996) que sinaliza para a construção de uma cultura em direitos humanos a 

partir da conscientização da população para uma sociedade igualitária. No entanto, a 

nossa condição social está estruturada na subalternização de determinados grupos 
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excluídos e, aos moldes de outras sociedades capitalistas, nossa inclusão é excludente1, 

porque tira o direito de ser do outro e objetiva deixá-lo administrável enquanto excluído 

na esfera da governamentalidade. Logo, de antemão, percebemos que o processo está 

sendo lento e com pouca vontade política. 

Partindo do pensamento de Hannah Arendt (in Lafer, 1988, p. 155) que confere 

à condição de se tornar cidadão à possibilidade de ter direito a ter direitos, entendemos 

que a conquista da cidadania é uma condição diretamente relacionada ao fato de se ter 

direitos a usufruir dos direitos postos aos indivíduos que vivem em sociedade. Visto 

deste ponto, no momento em que seus direitos enquanto seres humanos em sociedade 

são negados, não há possibilidade de exercício de cidadania.  

Muito embora haja constitucionalmente na sociedade brasileira a diretiva de que 

todos os brasileiros, e os assim naturalizados, são iguais perante a lei e devem ter 

direitos promovidos e protegidos pelo Estado, não se trata de uma realidade a uma 

grande parcela da população: são pobres, negros, mulheres, idosos, deficientes, 

desempregados, homossexuais e tantos outros alijados de direitos humanos e sociais que 

permanecem sublocados na dinâmica excludente da sociedade.  

Tematizando nossos sujeitos de pesquisa, o segmento LGBT, problematizamos 

que os direitos sexuais são direitos básicos à condição da vida humana por significar um 

modo de relação com o mundo e com outros seres humanos. O direito ao exercício da 

livre sexualidade é fundamental a todos os seres humanos, independente da orientação 

sexual. A sexualidade emerge na intimidade de cada indivíduo e deveria ser respeitada 

como conduta de direito perante seres em igualdade, no entanto, a condição de ser 

homossexual foi historicamente proibida, patologizada, subclassificada e criminalizada, 

gerando múltiplos processos de exclusão e negação que foram arraigados na cultura e 

ainda hoje são problemas na luta pelos direitos dos homossexuais.  

A Desembargadora Berenice Dias (2000), afirma: “Se todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, aí está incluída, por óbvio, a opção sexual2 que 

se tenha.” (p.5). Desta forma enfocamos o segmento LGBT que, inserido na categoria 

dos excluídos, permanecem subjugados a não ter determinados direitos e, por 

conseguinte, ao não exercício da plena cidadania. 

                                                           
1 Para maiores aprofundamentos ler artigo Incluir para Excluir de Alfredo Veiga-Neto (2001). 

2 A discussão no Movimento LGBT, advindas de diversos estudos no campo da psicologia e medicina, 
remonta a ideia de “opção sexual” para “orientação sexual”, por não se tratar de algo que se possa 
escolher ou optar livremente. 
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 Ratificando a negação dos direitos humanos e sociais ao segmento LGBT, 

pontuaremos, no âmbito da sociedade brasileira, alguns aspectos que constituem a 

realidade de não-cidadania deste grupo e que fazem parte das reivindicações do 

Movimento LGBT no Brasil. 

Iniciemos com o direito à união civil regulamentada: desde 1995, o Projeto de 

Lei 1.151 da Ex-Deputada Marta Suplicy que inicialmente pretendia regulamentar a 

união civil de pessoas do mesmo sexo, teve modificação em seu texto para o termo de 

“parceria civil registrada” visando à união de pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas 

fora da instituição do casamento, buscando diretamente a seguridade da relação 

homossexual nos termos da lei. Apesar das críticas recebidas pelo movimento LGBT, 

principalmente porque o projeto não contempla a adoção de crianças, não há como 

negar que este Projeto de Lei seria um passo adiante, mesmo que torto, à causa 

homossexual, pois visa contratar a segurança de relação entre adultos livres, 

principalmente do mesmo sexo, o que incide diretamente no segmento LGBT. No 

entanto, o supracitado Projeto de Lei esteve durante anos arquivado e, somente em 

2007, foi reapresentado em plenário pelo então Deputado Celso Russomano.  

Felizmente esta questão foi tratada em maio de 2011 e aprovada por 

unanimidade no Supremo Tribunal Federal (STF), numa ação movida pelo Governo do 

Rio de Janeiro. Assim, o casamento entre pessoas do mesmo sexo tornou-se uma 

jurisprudência num capítulo obscuro de preconceitos e discriminações na sociedade 

brasileira. Vale notar que jurisprudência não é lei, mas a ação do STF foi louvável. O 

ministro Ayres Britto, relator da matéria, salienta em nota disponível no site do STF3: 

“O sexo das pessoas, salvo disposição contrária, não se presta para desigualação 

jurídica”, uma observação para concluir que qualquer depreciação da união estável 

homossexual colide, portanto, com o inciso IV do artigo 3º da Constituição Federal. 

Mas afinal, estamos falando de casamento homossexual que incomoda 

principalmente quando atribui à relação homossexual seu caráter afetivo de vinculação 

de amor, carinho e cumplicidade. Que é capaz de constituir família, criar filhos e viver 

fora da clandestinidade. 

Atrelado a este direito está o direito à adoção de crianças. Alguns Estados da 

Federação têm avançado (em situações isoladas) na proteção desse direito, como foi o 

                                                           
3  Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931>. Acesso 
em: 7 set. 11 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
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caso do então Presidente da ABGLT e seu parceiro que conseguiram este direito em 

Agosto de 2010. Nesta data a adoção por casais do mesmo sexo ainda não se constituía 

uma jurisprudência na esfera nacional, mesmo sendo o Brasil um país com um dos mais 

altos índices de crianças abandonadas, são cerca de 20 mil crianças e adolescentes que 

vivem em abrigos4. A decisão do STF ao reconhecer o casamento de pessoas do mesmo 

sexo inclui, nesse sentido, o direito à adoção, o que equipara a condição de casais 

heterossexuais ter filhos e filhas para além do laço biológico. 

Sobre o direito à intimidade a Desembargadora Maria Berenice Dias salienta em 

seu artigo União homossexual - aspectos sociais e jurídicos (2002): 

 
É de lembrar-se que a Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 
a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto de San Jose, dos 
quais o Brasil é signatário, servem de fundamento para a ONU, que tem 
entendido como ilegítima qualquer interferência na vida privada de 
homossexuais adultos, seja com base no princípio do respeito à dignidade 
humana, seja pelo princípio da igualdade. 

 
Notadamente os desrespeitos à intimidade dos homossexuais são expressos 

cotidianamente nas incontáveis manifestações de preconceito e discriminação sofridas 

pelo segmento. Destaca-se que sendo respeitadas as diferenças em sua intimidade, 

traduzidas em condição de igualdade na esfera pública, podemos caminhar para a 

conquista de reais direitos humanos e sociais de LGBT.  

Ainda sobre o direito à intimidade acerca da sexualidade, deve-se notar que o 

considerável esforço em tornar pública a intimidade de seres humanos, quanto à sua 

orientação sexual, tem como pressuposto básico o controle sobre seus corpos, como já 

fora discutido por Michel Foucault na História da Sexualidade. No dispositivo da 

sexualidade, a sexualidade é trazida à luz para que os mecanismos de controle possam 

agir com maior propriedade sobre aqueles que destoam dos padrões de normalidade 

estabelecidos na sociedade. Assim, podemos pensar que a publicização da orientação 

homossexual, através de políticas públicas, deve ser estabelecida em caráter coletivo 

respeitando a intimidade de cada indivíduo a quem a ação política pretende beneficiar. 

Neste sentido, a liberdade sexual de homossexuais deve ser defendida em esfera 

pública, por se tratar de um expressivo segmento da sociedade, desde que se mantenha o 

                                                           
4 Maiores aprofundamentos disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/bpsociais/bps_11/ENSAIO3_Enid.pdf>. Acesso em 13 
set. 10. 

http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/bpsociais/bps_11/ENSAIO3_Enid.pdf
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direito à intimidade e privacidade, peculiares à sexualidade, quando os indivíduos 

exercendo suas subjetividade e alteridade assim julgarem necessário. 

Direito de viver a homossexualidade com liberdade, sendo protegidos e 

respeitados. Apesar dos avanços que temos acompanhado no campo dos direitos 

humanos no Brasil, o preconceito sofrido pela reivindicação e o próprio 

desconhecimento desses direitos esbarram na falta de garantia, proteção e respeito 

àqueles que reivindicam. É verdade que muitos homossexuais não conhecem seus 

direitos, mas é notável também que os que conhecem e lutam por seus direitos, muitas 

vezes são postos em situações vexatórias, de humilhação e desdém, o que inibe uma 

série de denúncias de violências cotidianas. Estas são situações corriqueiras nos casos 

de polícia, nas escolas, prisões, em instituições privadas e públicas. 

Nesse contexto podemos refletir com que fundamentação as Forças Armadas 

negam o acesso às fileiras do Exército, Marinha e Aeronáutica quando “detectada” a 

tendência homossexual dos voluntários, este é um caso prático da perseguição à 

intimidade dos homossexuais para negar-lhes um direito coletivo. Observa-se também 

que quando os homossexuais conseguem burlar à preconceituosa legislação militar e 

ingressam nas Forças Armadas, estes são perseguidos ao esgotamento para que não 

façam parte daquele grupo profissional que a priori seria público, como é caso do 

famigerado casal de sargentos gays Laci Marinho de Araújo e Fernando Alcântara no 

Exército Brasileiro5 em 2008. 

Sob pretextos múltiplos a discriminação aos homossexuais é praticada nas 

Forças Armadas com consentimento legal e argumentos que exalam preconceito 

vestidos de moralismo, como demonstram os exemplos a seguir. No ano de 1999 o Ex-

Ministro da Marinha do Brasil, Mauro César Rodrigues Pereira, em entrevista ao Centro 

de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Faculdade 

Getúlio Vargas (CPDOC/FGV), argumenta: “Quando a gente identifica um 

homossexual, faz com que ele acabe por ir embora. Nunca se maltratou, não. Mas tem 

que ir embora. Não pode. Tem que seguir o caminho dele”, e mais 

preconceituosamente:  
Olha, há um artigo de um padre americano, muito interessante, que mostra 
que o assédio sexual do mesmo sexo é muito pior do que o assédio sexual de 
sexos opostos. Eles não se agüentam. Lá pelas tantas, começam a assediar 

                                                           
5 Maiores aprofundamentos disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL590667-
5605,00-COMISSAO+DE+SENADORES+ACOMPANHARA+CASO+DE+SARGENTO+GAY.html>. 
Acesso em 19 mai. 10. 

http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL590667-5605,00-COMISSAO+DE+SENADORES+ACOMPANHARA+CASO+DE+SARGENTO+GAY.html
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL590667-5605,00-COMISSAO+DE+SENADORES+ACOMPANHARA+CASO+DE+SARGENTO+GAY.html
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mesmo. Vivendo em ambientes confinados, restritos, essa coisa fica 
insuportável. Você já imaginou uma barraca de fuzileiros acampados dias e 
dias no mato, dois caras, um sendo homossexual? Não tem como. O 
problema das mulheres a bordo dos navios também não é fácil. Eu acho que 
não dá certo. Passar 30 dias no mar, um bando de homens com meia dúzia de 
mulheres, o desejo sexual vai aparecer, naturalmente. Neste caso o respeito 
ainda pode aparecer mas, quando é homossexual, o respeito vai embora. 
Depois de um certo tempo, o homossexual começa a perturbar. Ele não se 
agüenta. Num determinado momento, ele começa a querer coisas 
absolutamente incompatíveis. Começa a querer conquistar os praças, não dá 
certo (in D’ARAÚJO, 2002, p.77). 

 
Em 2010 foi a vez do General de Exército Raymundo Nonato de Cerqueira 

Filho: "O indivíduo não consegue comandar em combate, tem uma série de atributos e 

fatalmente a tropa não vai obedecer. A tropa não obedece indivíduos desse tipo. Estou 

sendo sincero na minha resposta", afirmou na sabatina no Senado Nacional sobre o 

supracitado caso dos sargentos que se assumiram gays no Exército Brasileiro em 20086  

Em contrapartida reconhecemos algum avanço na legislação brasileira em outros 

campos de convívio social para além do conservadorismo das Forças Armadas, é o caso 

do Projeto de Lei 2.976/08 que, mesmo não sendo votado desde 2008, sensibilizou a 

possibilidade de, em determinados estados do país, um ser humano que nasceu 

biologicamente homem ou mulher, mas não se reconhece como tal, ter o direito 

adquirido de ser chamado por seu nome social (situação mais comum a travestis e 

transexuais), culturalmente associado ao sexo oposto, no ambiente escolar e nas 

repartições públicas, e isso é sem dúvidas um avanço. Estados como o Paraná, Rio de 

Janeiro, Alagoas, São Paulo, Pará e Bahia tem protagonizado algumas iniciativas, assim 

como alguns municípios têm legislado em prol de questões LGBT no âmbito da saúde, 

justiça e educação. Vale ressaltar que a adoção do nome social nas escolas é uma 

medida que visa também à permanência de indivíduos travestis no ambiente escolar, 

visto que os indivíduos trans engrossam o quadro da evasão na educação formal. 

Entretanto, é necessário salientar que, a precária difusão dessa conquista e a frágil 

estrutura que garanta esse direito, têm sido um empecilho à vivência dessa conquista 

pelo público interessado. 

Outro ponto que permanece em aberto ao que se refere à legislação de proteção 

ao segmento LGBT é o Projeto de Lei Complementar (PLC) 122/06 proposto pela 

Deputada Iara Bernadi que  

 
                                                           
6 Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u705026.shtml.>. Acesso em: 10 
mar.10. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u705026.shtml
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Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes 
resultantes de preconceito de raça ou de cor, dá nova redação ao § 3º do art. 
140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e ao 
art. 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providências (PLC 122/06) 

 
O processo com trâmite controverso foi arquivado no início de 2011, sua redação 

visa à criminalização das ações homofóbicas assim como já acontece nas ações de 

racismo. Ao assumir cadeira no Senado Federal, Marta Suplicy reabre o processo como 

primeira signatária no dia 08 de fevereiro de 2011, que continua recebendo 

manifestações de repúdio sob argumentações de ferir a liberdade religiosa e a 

Constituição Federal, quando claramente tem tocado os/as homofóbicos/as que não 

conseguem reconhecer a violência que a não criminalização da homofobia tem causado.  

Devido à ausência de normatização explícita que caracterize os crimes ocasionados 

por homofobia, torna-se difícil quantificar as violências sofridas por não-heterossexuais 

no Brasil. Os registros existentes são feitos através de levantamentos organizados pelo 

Grupo Gay da Bahia a partir de matérias jornalísticas e boletins de ocorrência em todas 

as Regiões do país, porém, trata-se de um levantamento informal que notadamente 

carece da atenção e apoio estatal.  

A criminalização da homofobia ainda não foi efetivada, mesmo quando observamos 

encaminhamentos no âmbito federal como salienta o artigo 116 do Plano Nacional de 

Direitos Humanos 2, que dizia:“Propor o aperfeiçoamento da legislação penal no que se 

refere a discriminação e a violência motivadas por orientação sexual.”, entretanto, o 

Projeto de Lei Complementar permanece em aberto desde 2006. Tendo em vista o risco 

histórico da naturalização da homofobia verifica-se a urgência da criminalização desta 

violência, principalmente quando observamos a negligência do Plano Nacional de 

Direitos Humanos 3 (2009)7 que não trata da criminalização da homofobia como ponto 

crucial na luta contra esta violência. 

                                                           
7 Curiosamente o PNDH 3 (2010) só cita o termo homofobia uma única vez em todo seu texto, apenas 
quando se trata da implementação dos Centros de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e 
Combate à Homofobia, deixando de enfatizar a criminalização de tal prática, uma das principais 
reivindicações do Movimento LGBT. 
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1.2. O risco da naturalização da homofobia 

 
“Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.” 

 (Declaração Universal dos Direitos Humanos, Art. 2, 1948)  
 

Junqueira em seu artigo “Homofobia: limites e possibilidades de um conceito em 

meio a disputas”8 mostra que diversos espaços e atores sociais vêm apontando para a 

homofobia como ‘um grave problema social’. A mídia, educação, justiça, saúde e 

movimentos sociais têm discutido “(...) uma maior conscientização acerca do papel das 

instituições na sua reprodução e no seu enfrentamento” (p. 2), não entrando no bojo da 

discussão proposta pelo autor acerca da sinergia dos conceitos de homofobia, difusos 

nos diversos cenários, salientamos a homofobia existente nas diversas práticas de 

violências nos âmbitos público e privado. 

Trazendo o sufixo “fobia” como um medo mórbido ou patológico a alguma 

coisa; ou como uma aversão irreprimível, como atesta o Dicionário Escolar da Língua 

Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, nos questionamos o porquê da fobia a 

homossexuais ser vivenciada através de violência e ódio.  

Compreendemos que daquilo que temos medo nos afastamos, evitamos e 

buscamos nos proteger, é possível que identifiquemos a possibilidade de superação 

desse medo, entendendo que o medo não nos faz bem e nos tira o equilíbrio. No entanto, 

a homofobia tem sido manifestada no enfrentamento que visa aniquilar, com violências 

e humilhações expressas por diversas vezes com sadismo e perversão. Vejamos: Prata 

(2008) traz em sua dissertação um caso apresentado por Luiz Mott no artigo “Os 

homossexuais: as vítimas principais da violência”9: quando em 1985, nas Minas de 

Ouro de Serra Pelada-PA, 80 garimpeiros identificados como homossexuais foram 

violentamente retirados de seus barracões, obrigados a se despir, tendo alguns os seus 

cabelos, sobrancelhas e cílios raspados, sendo jogados em dois caminhões com a faixa 

Transporte Gay e abandonados a deriva no quilômetro 2 da Transamazônica como um 

dos mais graves atentados à liberdade dos homossexuais no Brasil. “Em 3 de abril de 

2008 o homossexual de nome Daniel, 35 anos foi morto a golpes de tijolo em um 
                                                           
8 Disponível em: <http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v01n01art07_junqueira.pdf>. Acesso em: 02 jan. 11. 
9 Vide: Cidadania e Violência, Editora UFRJ, 2ª Edição, Rio de Janeiro, 2000. 

http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v01n01art07_junqueira.pdf
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terreno localizado próximo ao Residencial Divaldo Suruagy, no bairro do Farol em 

Alagoas.” Notícia extraída do Dossiê da Violência (2008), um relatório anual do Grupo 

Gay da Bahia, sobre os assassinatos de homossexuais, cuja imagem da violência segue 

abaixo: 

 
    Fonte: Dossiê GGB 

 

Não objetivamos aqui aprofundar nas origens da homofobia, partimos do 

existente e das manifestações que conjugam a homofobia para o processo de 

naturalização. A homofobia, fenômeno que expressa preconceitos, violências e 

discriminações contra homossexuais, ganha formas peculiares de aprovação, 

manifestação e proliferação na cultura heterossexista na qual estamos inseridos, e esse é 

um ponto que assusta e nos exige, enquanto seres humanos, um estado de alerta 

permanente. Principalmente quando temos em dados presumidos pelo Grupo Gay da 

Bahia que a cada dois dias um homossexual é assassinado no Brasil devido à sua 

orientação sexual. 

O panorama histórico da naturalização da homofobia não é muito diferente: a 

revista Veja estampou em sua capa do mês de maio de 1993 o resultado de uma 

pesquisa IBOPE realizada com 2.000 pessoas em diversas localidades do país. O quadro 

apresentado era que metade dos entrevistados não aceitavam que médicos ou políticos 

fossem homossexuais. O cenário atual nos faz perceber que não tivemos grandes 

mudanças no preconceito contra homossexuais pelo povo brasileiro. Basta observar 

quem na cena pública é assumidamente homossexual – ser homossexual é 

identificadamente possível para artistas (jamais galãs e mocinhas das telenovelas), 
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cabeleireiros, cantoras, enfim, há certo número de estereótipos autorizados na cena 

pública e um sem-fim de negações que coadunam os homossexuais a um papel 

desqualificado como naturalmente inferior.  

Uma das principais reivindicações do movimento LGBT é o combate à 

homofobia institucionalizada, compreendemos homofobia institucionalizada como a 

discriminação aos homossexuais em espaços públicos institucionais, como escolas, 

presídios, igrejas, repartições, clubes etc., e que são vivenciadas com o consentimento 

daqueles que regulam tais espaços. Daniel Borrillo (2010) nos lembra: 
Diferentemente de outras formas de hostilidade, o que caracteriza a 
homofobia, portanto, é o fato de que ela visa, sobretudo, indivíduos isolados, 
e não grupos já constituídos como minorias. O homossexual sofre sozinho o 
ostracismo associado à sua homossexualidade, sem qualquer apoio das 
pessoas à sua volta [...]. (p. 40). 
 

Por isso, não focaremos aqui na homofobia e suas formas de manifestações 

violentas no âmbito das famílias e das relações pessoais – sem de forma alguma 

subalternizar esta esfera homofóbica que merece ser discutida e aprofundada para o 

pleno exercício da liberdade dos homossexuais como cidadãos de direitos, dignos de 

respeito. Em contrapartida, focaremos nos espaços públicos, especificamente nas 

escolas, onde tais manifestações de homofobia ganham força e legitimação para 

reverberação de práticas homofóbicas nos espaços privados.  

Nesse sentido, um ponto que merece atenção é o que acontece no cerne das 

escolas, principalmente porque nossa pesquisa se dá no âmbito da educação. 

Abramovay (UNESCO, 2004) diz que a homofobia nas escolas não é só uma realidade, 

como também é valorizada entre estudantes do sexo masculino com orientação 

heterossexual, um reflexo da cultura heterossexista que faz emergir o ódio aos 

homossexuais no espaço escolar. A mesma pesquisa da UNESCO mostra que 
Vem também se alertando para a naturalização de muitas dessas violências, 
como o racismo, o sexismo e a homofobia, que podem não ser percebidos 
como algo negativo e intencional. Isto é mais grave quando ocorre em 
ambiência escolar e dela participam ativa ou passivamente, além de alunos, 
também professores, que deixam assim de exercer a função pedagógica de 
combate das violências (p. 255). 
 

Nesta pesquisa, a seção dedicada aos preconceitos e discriminações, destaca que 

o caso da homofobia alertando: 
[...] é um tipo de violência pouco documentado quando se tem referência a 
escola, a homofobia, o tratamento preconceituoso, as discriminações sofridas 
por jovens tidos como homossexuais, sendo que, muitas vezes, os professores 
não apenas silenciam, mas colaboram ativamente na reprodução de tal 
violência (p. 277-278). 
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Realizada em 14 (catorze) capitais do Brasil, esta pesquisa choca pelos números 

e discursos produzidos no ambiente escolar, quando verifica que o preconceito não 

ocorre somente entre os jovens estudantes, mas, sobretudo, são corroborados pelos pais 

e professores. 

Apresentaremos tabelas extraídas da pesquisa, Juventudes e Sexualidades do ano 

de 2004 (UNESCO), que expressam a homofobia nas escolas em nível nacional. Estas 

tabelas representam com clareza o risco de naturalização dessa violência num dos 

espaços que, prioritariamente, é responsável por forjar identidades e dirimir 

preconceitos. 

Capital Não gostaria de ter homossexuais como colegas de classe² 

Sexo Total 
Masculino Feminino 

Belém 33,5 15,0 22,6 
Cuiabá 35,0 15,1 24,1 
Distrito Federal 39,7 19,8 28,2 
Florianópolis 35,6 16,3 26,1 
Fortaleza 42,3 21,3 30,6 
Goiânia 40,9 20,1 30,0 
Maceió 44,0 16,4 27,8 
Manaus 36,3 17,4 26,0 
Porto Alegre 42,0 13,4 27,4 
Recife 39,6 22,1 30,1 
Rio de Janeiro 39,7 10,0 24,2 
Salvador 37,5 16,3 25,4 
São Paulo 40,9 15,2 28,0 
Vitória 44,9 13,1 27,7 
Fonte: UNESCO, Pesquisa Nacional Violência, Aids e Drogas nas Escolas, 2001. 
Notas: Foi perguntado aos alunos: Quais das pessoas abaixo você não gostaria de ter como colega de 
classe?  
Categoria selecionada: Homossexuais. 

(1) Dados expandidos. 
(2) Foram consideradas apenas as respostas afirmativas. 

Capital Não gostaria que homossexuais fossem colegas de classe dos 
filhos¹ 

Sexo Total 
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Masculino Feminino 
Belém 42,7 35,2 37,8 
Cuiabá 41,7 33,6 35,5 
Distrito Federal 17,4 26,9 24,6 
Florianópolis 37,5 21,8 26,3 
Fortaleza 59,2 45,1 47,5 
Goiânia 37,1 31,7 32,9 
Maceió 47,7 39,4 41,2 
Manaus 46,6 35,3 38,1 
Porto Alegre 36,7 18,1 22,2 
Recife 60,0 42,7 46,4 
Rio de Janeiro 37,5 29,0 30,8 
Salvador 38,9 39,9 39,7 
São Paulo 35,7 31,1 32,0 
Vitória 37,5 26,4 29,6 
Fonte: UNESCO, Pesquisa Nacional Violência, Aids e Drogas nas Escolas, 2001. 
Notas: Foi perguntado aos pais: Quais das pessoas abaixo você não gostaria que fossem colegas de 
classe do seu filho? 
Categoria selecionada: Homossexuais. 

(1) Foram consideradas apenas as respostas afirmativas. 

 

Capital Não gostaria de ter homossexuais como alunos¹ 

Sexo Total 
Masculino Feminino 

Belém 8,2 4,3 6,0 
Cuiabá 5,7 1,1 2,3 
Distrito Federal 5,6 6,0 5,9 
Florianópolis 3,1 2,4 2,7 
Fortaleza 6,8 6,3 6,5 
Goiânia 0,0 3,4 2,5 
Maceió 3,9 3,0 3,2 
Manaus 4,5 3,6 4,0 
Porto Alegre 0,0 2,3 1,9 
Recife 5,8 3,1 4,0 
Rio de Janeiro 6,6 1,6 3,3 
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Salvador 4,2 2,2 2,7 
São Paulo 3,1 2,1 2,3 
Vitória 0,0 3,0 2,1 

 
Fonte: UNESCO, Pesquisa Nacional Violência, Aids e Drogas nas Escolas, 2001. 
Notas: Foi perguntado aos membros do corpo técnico-pedagógico: Quais das pessoas abaixo você não 
gostaria de ter como seus alunos?  
Categoria selecionada: Homossexuais. 

(1) Foram consideradas apenas as respostas afirmativas. 

 

Notadamente são dados que sinalizam o quanto a homofobia precisa ser 

combatida nas escolas como espaço público que pretende formar cidadãos. Esta 

pesquisa nos alerta para a naturalização da homofobia em sujeitos distintos e em todas 

as regiões do país: são estudantes, pais e profissionais da educação que potencializam 

um clima propício à perpetuação dessa violência. 

O Programa Brasil sem Homofobia tem em sua estrutura uma atenção especial à 

problemática no campo educacional. Entretanto, a realidade das escolas ainda continua 

excludente, por isso, é importante atentar para que as conquistas alcançadas pelas 

diversas políticas públicas e pelo Movimento LGBT não funcionem como um mito de 

que os homossexuais não são vítimas de violências. Além disso, temos uma dívida 

histórica para com o segmento LGBT que ainda falta muito para ser dirimida, logo, os 

avanços são sobremaneira bem-vindos, no entanto, não podem calar as desigualdades 

ainda existentes. 

 
1.3. Mito fundador da política da indiferença e estagnação dos diferentes 

 
“A busca das causas da homossexualidade constitui, por si só, 

uma forma de homofobia.” 
Dorais 

Refletindo sobre o pensamento da filósofa Marilena Chauí acerca do mito 

fundador da sociedade brasileira, expresso em seu livro Brasil mito fundador e 

sociedade autoritária (2000), nos foi possível problematizar o mitológico discurso 

presente na sociedade contemporânea que confere ao povo brasileiro uma cultura de 

valorização da miscigenação, de aceitação de todos os povos e de uma liberdade quase 

desregrada que funciona como falseador da real construção social - discriminatória e 

excludente - que de fato fundam as relações sociais e a cultura brasileira. 
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O mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para 
exprimir-se, novas linguagens, novos valores e idéias, de tal modo que, 
quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo 
(CHAUÍ, 2000, p.9).  

 
O mascaramento da realidade brasileira através de mitos fundadores aprisiona a 

compreensão dos fenômenos de dominação que são paulatinamente incutidos na 

sociedade. Referimo-nos às verdades forjadas que passam a fazer parte do cotidiano e 

impregnam a cultura com uma espécie de cortina de fumaça sobre as latentes diferenças 

que formalizam as diversas exclusões visualizadas na tecitura social brasileira. 

Deste modo, é possível conviver em uma sociedade  
[...] que alguém pode afirmar que os índios são ignorantes, os negros são 
indolentes, os nordestinos são atrasados, os portugueses são burros, as 
mulheres são naturalmente inferiores, mas, simultaneamente declarar que se 
orgulha de ser brasileiro porque somos um povo sem preconceito e uma 
nação nascida da mistura de raças (CHAUÍ, 2000, p.8) 

 
Notadamente, poderíamos inserir nos preconceitos elencados pela filósofa o 

discurso circundante de que ser homossexual é uma sem-vergonhice ou uma doença e 

ao mesmo tempo dizer que somos um povo livre e acolhedor. 

Em consonância com este pensamento a pesquisadora Roseli Fischmann em seu 

artigo sobre a Relevância da dimensão cultural na pesquisa educacional (2005) nos diz: 

 
A ilusão gerada pelo “mito da democracia racial” tem servido à cegueira 
nacional para a compreensão de fato do Brasil, anulando singularidades de 
grupos e indivíduos, de forma que comprometa o alcance, a adequação e o 
justo aproveitamento dos esforços educacionais. Pelo ocultamento histórico e 
sistemático da problemática da exclusão pela discriminação, vivida também 
historicamente, os professores se tornaram vítimas, sem o saber, de um 
processo de negação de parcelas da população brasileira, o que impede que, 
por seus efetivos esforços como profissionais, atinjam resultados que 
gostariam: a efetiva promoção de seus alunos. (p. 51) 

 

Desta maneira percebemos que os mitos estruturantes do funcionamento 

societário brasileiro impõem grandes dificuldades às pretensas mudanças na dinâmica 

da exclusão causada também pela incredulidade de sua existência. Assim, ratificamos 

que há uma política de indiferença para com o segmento LGBT que tem como base a 

ideia dos mitos que sacralizam e cegam possibilidades de efetivas mudanças na 

sociedade brasileira. 

O sofisticado movimento de fundação do mito, no qual são estabelecidas falsas 

verdades, impossibilita a visibilidade crítica necessária para sensibilizar-se com o 

agressivo processo de exclusão das minorias societárias. O fenômeno da exclusão social 
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traz consigo possibilidades bastante peculiares de “inclusão”, principalmente quando 

corroboramos que “a sociedade capitalista desenraíza, exclui para incluir, incluir de 

outro modo, segundo suas próprias regras, segundo sua própria lógica” (MARTINS, 

2007, p.32), sem evidentemente ter o real interesse de desconstruir o círculo vicioso das 

relações de poder que mantêm em situação de diferentes, na esfera pública, aqueles que 

política e civilmente deveriam ter direitos iguais10. Sendo assim, o processo de inclusão-

excludente, tal como está estruturado, além de não promover significativas mudanças no 

curso das relações sociais, mina a capacidade organizativa das minorias excluídas 

quando se observa que medidas estratégicas de inclusão parcial são suficientemente 

eficazes ao consenso de que vivemos num país sem preconceitos. 

Não se pode negar que esta articulação tem uma perspicácia providencial à 

manutenção da ordem social, pois, a partir do momento que são criados programas de 

inclusão e estes são apreendidos pela sociedade como avanço na “tolerância das 

diversidades” (discutiremos adiante este ponto) são reforçados os mitos que alicerçam o 

Brasil como um país sem discriminação das diferenças. Esta famigerada máxima 

ressona na política da indiferença que veda a escancarada discriminação e exclusão a 

segmentos minoritários na sociedade como de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis e 

Transexuais (LGBT). 

No entanto, este pensamento tem solidificado preconceitos, quando políticas 

públicas com o viés da inclusão, de incorporação dos desiguais, conseguem, com 

sucesso, ratificar a política da indiferença aos segmentos que permanecem excluídos sob 

as mesmas formas de exclusão, em contrapartida, ainda apaziguam os excluídos que 

ingenuamente acreditam que estão sendo priorizados pelo poder estatal em seus 

mecanismos de inclusão. 

Observa-se, portanto, que a estratégia de governamentalidade tem uma 

elaboração notadamente engenhosa que cria um tipo de viscosidade que normaliza as 

tensões desse tecido absolutamente abrupto e desigual. Parte da estrutura do dispositivo 

da sexualidade com enfoque na homossexualidade está posta, visto que saberes estão 

sendo construídos com base em discursos que se enraízam na cultura popular e passam 

a constituir verdades ancoradas em construções históricas, antropológicas e sociais. 

                                                           
10  Para maior aprofundamento na noção de público e privado e seus direitos geradores consultar Celso 
Lafer em seu diálogo com o pensamento de Hannah Arendt, 1988. 
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Mudando o foco de incidência da luz acerca dos mitos instaurados na sociedade 

brasileira e refletindo sobre suas decorrentes mazelas, esbarramos ainda na malemolente 

permissividade, quase carnavalesca, que mitologicamente rege as relações sociais e 

estagnam avanços à causa das relações homoeróticas e da cidadania LGBT. O famoso 

“jeitinho brasileiro” associado à falta de vontade política dos indivíduos e do Estado 

(ambos ancorados nos mitos) têm corroborado para a permanência das exclusões 

manifestas sob diversas formas, no entanto, o preço que se paga é a negação de direitos 

humanos, civis, sociais e econômicos que LGBT vêm suportando num duro processo 

histórico de exclusão. 

Diante desta situação, as manifestações do segmento LGBT, associadas a 

movimentos sociais que geralmente engrossam o caldo da massa excluída, como negros, 

sindicalistas, feministas e ambientalistas, são expressões do inconformismo e do 

combate ao discurso naturalizante de que gays são pervertidos, que para as lésbicas só 

lhes faltam um “homem de verdade”, que as travestis e transexuais são prostitutas11, que 

os bissexuais estão com safadeza, que homossexuais são aidéticos e que o Brasil é um 

país sem preconceitos. Trata-se de grandes generalizações que povoam o imaginário do 

povo brasileiro e que facilmente são apropriadas como cultura e moral positivadas, 

gerando indiferença e estagnação. 

                                                           
11 Em atividade de pesquisa, por ocasião da viagem para a 1ª Marcha Nacional contra a Homofobia, uma 
das travestis que tentava embarcar no ônibus que nos transportaria de São Paulo à Brasília, não tinha seu 
nome social escrito na lista da empresa de transportes (nome adotado pelas travestis que traduzem sua 
relação com o mundo social, desta maneira diferente daquele que está registrado na certidão de 
nascimento). O funcionário da empresa ao tentar explicar porque não poderia deixar constar somente seu 
nome social na relação, por questões da Polícia Federal, disse à travesti que não poderia deixar somente 
“seu nome de profissão”, no entanto, a profissão da travesti em questão é ser professora. 
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1.4. Sexualidade e anormalidade: a homossexualidade assediada 

 

Vós que sois sábios e cheios de alta e profunda ciência 

Que concebeis e sabeis 

Como, quando e onde tudo se une 

... Vós, grandes sábios, dize-me de que se trata 

Descobri, vós o que será de mim 

Descobri como, quando e onde, 

Por que semelhante coisa me ocorreu? 

G. A. Bürger 

 

Historicamente o poder exercido sobre a sexualidade vem normalizando padrões 

comportamentais que permitem enquadrar homens e mulheres de acordo com “o lícito e 

o ilícito”, “o normal e o patológico”, perante a sociedade. Michel Foucault em seu livro 

História da Sexualidade – a vontade de saber (1988), investiga a “construção dos 

saberes” sobre a sexualidade a partir do século XVII e segue analisando o retrocesso em 

termos de liberdade com a assunção e apogeu da burguesia como classe dominante nos 

séculos seguintes. Esclarece ainda a relação de poder atrelada à sexualidade dentro da 

dinâmica e normatização das sociedades. 

 Para aclarar nosso posicionamento sobre a temática da sexualidade e as relações 

de poder que a circundam e tensionam, resgatemos então Foucault (1988) quando trata 

de pontos de fundamental relevância em nossa pesquisa. Sobre a importância da 

sexualidade:  
A afirmação de uma sexualidade que nunca fora dominada com tanto rigor 
como na época da hipócrita burguesia negocista e contabilizadora é 
acompanhada pela ênfase de um discurso destinado a dizer a verdade sobre o 
sexo, a modificar sua economia no real, ou melhor, a subverter a lei que o 
rege, a mudar seu futuro (p. 14). 

 

No discurso sobre sexo: “O que é próprio das sociedades modernas não é o terem 

condenado, o sexo, a permanecer na obscuridade, mas sim o terem-se devotado a falar 

dele sempre, valorizando-o como o segredo.” (p. 42). 

 E ainda sobre o poder:  
[...] é necessária uma representação muito invertida do poder, para nos fazer 
acreditar que é de liberdade que nos falam essas vozes que há tanto tempo, 
em nossa civilização, ruminaram a formidável injunção de devermos dizer o 
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que somos, o que fazemos, o que recordamos e o que foi esquecido, o que 
escondemos e o que se oculta, o que não pensamos inadvertidamente.  (p. 69). 

 

Na sociedade burguesa, a sexualidade foi abarcada por “segredos”, puritanismos, 

licitudes e ilicitudes que classificavam e oprimiam uns ao passo que davam poder e 

direitos a outros. Determinando o certo e o errado, o fator sexual impunha controle 

sobre aquilo que não estivesse dentro dos padrões preestabelecidos de normalidade no 

seio da sociedade, ou seja, grosso modo, tudo que estivesse fora da relação matrimonial 

entre homem e mulher para fins de procriação. Percebemos como este discurso ainda 

tem forte influência na sociedade contemporânea: a homossexualidade, a 

bissexualidade, a transexualidade, entre outras formas de expressão do sexo, ainda são 

renegadas à lógica da normalidade, ocupando assim um campo vigiado e 

preconceituado em todas esferas e relações da sociedade. Tal como nos evidencia 

Foucault, nossa sociedade exerce um poder fortíssimo acerca do que deve ser pensado, 

vivenciado e permitido em relação à sexualidade, tudo isso ancorado em discursos de 

“verdades e liberdade”. 

O controle exercido sobre a sexualidade na modernidade gera normas e leis a 

partir do que seria “normal”. O conceito de norma, de onde emerge a “anormalidade”, 

estabelece preliminarmente uma ideia sobre “o que deve ser12”, seja por representar a 

média, estabelecendo padrões característicos mensuráveis, ou por determinar o que 

juridicamente e/ou clinicamente é regular e, portanto, normal. Nesse contexto, 

identificar os padrões de normalidade tornou-se um objetivo-fim para determinar o que 

é possível quando concomitantemente estabelece o que não é possível, e numa dinâmica 

de segregação passa a identificar os incluídos (normais) e os excluídos (anormais). 

É importante notar que na lógica do dispositivo da sexualidade o saber do sexo, 

sob as escusas de não falar dele, é a forma mais ardilosa do saber-poder sobre o sexo e a 

sexualidade. 

“Dentre seus emblemas, nossa sociedade carrega o do sexo que fala. Do sexo 

que pode ser surpreendido e interrogado e que, contraído e volúvel ao mesmo tempo, 

responde ininterruptamente. Foi, um dia, capturado por um certo mecanismo, bastante 

feérico a ponto de se tornar invisível.” (FOUCAULT, 2009, p. 87) E é na invisibilidade, 

                                                           
12  Estas reflexões emergiram com base na vivência no Grupo de Estudo: Juventude, Exclusão e Processos 
de Mudança, coordenado pelo Prof. Dr. Alexandre Simão Freitas na Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) no ano de 2009. 
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que confunde a análise do saber-poder sobre o sexo, que o assédio de corpos e sentidos 

são abarcados por normas e delimitações que inferem no cotidiano práticas perversas de 

silenciamento, repressão, coerção, preconceitos e discriminações categorizando os 

viventes humanos em normais e anormais. 

Para muitos, principalmente no âmbito das igrejas, a relação homossexual é uma 

construção ilógica, inaceitável ou mesmo exterminável porque abala a relação universal 

concebida entre homem e mulher que fundou percepções sobre ciência, religião e até 

mesmo a arte13. 

Trata-se de um grupo que ainda muito recentemente foi diagnosticado como 

“uma doença”, um distúrbio, uma disfunção, um desvio, uma anomalia ou uma 

anormalidade que, enquadrada como tal, deve ser combatida, extinta ou modificada aos 

padrões de sexualidade permitidos na normalidade. O segmento LGBT, que em nada 

deveria ser subtraído de seus direitos, vem sendo vitimizada na forma mais cruel de 

exclusão: na subclassificação de sua existência. 

 

1.5. O poder da heteronormatividade: quem pode tolerar? 

 

A heteronormatividade, conceito construído para determinar uma única ordem 

legítima de práticas naturais numa determinada sociedade, que tem seu simulacro posto 

na identidade sexual e nas práticas sociais heterossexualizadas, cria normas de 

comportamentos éticos e morais que atribuem à cultura homossexual e as pessoas assim 

identificadas um caráter desviante que lhes conferem à anormalidade, à perversão, ao 

distúrbio e ao pecado.14 Face ao peso cultural e normativo que a heteronormatividade 

tem na dinâmica social instituída, buscamos problematizar as questões da tolerância 

relacionadas à homossexualidade com o objetivo primeiro de identificar distinções entre 

tolerar e respeitar, o que precede olhares distintos sobre as razões da tolerância e os 

diferentes tipos de preconceitos e discriminações introjetados na sociedade. 

Bobbio (2004, p. 186) nos diz: 
                                                           
13 A negação ou desvio dos ditames do sexo conferiu, historicamente, aos desviantes o encargo de 
doentes; aos transgressores da norma religiosa pela prática da sodomia o papel de pecadores e infames; e 
mesmo a arte em seu infindo repertório de obras, versos, músicas etc., poetizou a relação heterossexual 
como centro das mais diversas tramas, enredos e inspirações – ao ponto de estabelecer a não-identificação 
de homossexuais nas histórias de amor que permeiam nosso imaginário. 

14 Maiores aprofundamentos vide: Homofobia: limites e possibilidades de um conceito em meio a 
disputas (Junqueira, p. 10-17). 
Disponível em: <http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v01n01art07_junqueira.pdf>. Acesso em 2 jan. 11. 

http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v01n01art07_junqueira.pdf
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Uma coisa é o problema da tolerância de crenças e opiniões diversas, que 
implica num discurso sobre a verdade e a compatibilidade teórica ou prática 
de verdades até mesmo contrapostas; outra é o problema da tolerância em 
face de quem é diverso por motivos físicos ou sociais, um problema que põe 
em primeiro plano o tema do preconceito e da conseqüente discriminação. 
 

Nossa análise sobre este tema, imprescindível ao desenvolvimento de políticas 

afirmativas para o segmento LGBT, parte da cultura impregnada de que ser 

heterossexual é ser normal e que ser homossexual (entre todas as diferenciações no 

campo da homossexualidade) é ser anormal. Tão logo, aqueles identificados como 

normais – os heterossexuais – teriam o poder de tolerar ou não os homossexuais e suas 

práticas, nesse sentido, a noção de tolerância dos heterossexuais em relação aos 

homossexuais já traz em si o preconceito que buscamos combater, o preconceito de que 

há um pior e outro melhor, ou de que há um certo e outro errado, de que há um bom e 

outro mau, o que é extremamente danoso ao preceito constitucional de que todos somos 

iguais, sem distinções. 

A tolerância mostra, historicamente, sua razão de ser no campo da religiosidade 

e da política partidária, uma vez que fundamentada em verdades construídas, indivíduos 

acreditam em suas crenças e estabelecem suas normas a partir do divino ou do que lhes 

parece correto, e nesta dialética entre diferentes crenças, diferentes verdades, a 

tolerância assume papel preponderante no apaziguamento das diferenças de fé ou crença 

a caminho da civilização. Entretanto, como nos alerta Bobbio quando tratamos de 

questões referentes ao preconceito, discriminação e violências, estamos tratando de 

‘outra coisa’: como, por exemplo, nas questões de raça, sexo e classe social. 

Lembremos que ninguém escolhe nascer branco ou negro, ser homossexual ou 

heterossexual, nem nascer na favela ou numa família com poder aquisitivo, por isso não 

cabe a ninguém ser ‘tolerante’ a estas diversidades, todos precisam respeitá-las.  

Ratificamos que embora entendendo que a tolerância, mesmo na questão 

religiosa, é só um primeiro passo ao ponto central do princípio moral absoluto do 

“respeito à pessoa alheia” (Bobbio, 2004), ser tolerante não nos é suficiente, nem 

plausível, quando se trata dos processos de preconceitos, discriminações e violências 

sofridas por negros, índios, pobres, mulheres, homossexuais etc. Estes excluídos têm 

suas identidades marcadas por estereótipos negativados que lhes conferem um papel 

subalterno nas diversas relações sociais: seja do branco em relação ao índio e ao negro; 

seja dos homens em relação às mulheres; seja dos ricos em relação aos pobres; ou seja 

dos heterossexuais em relação aos homossexuais. São relações estigmatizadas que 
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determinam os superiores e os inferiores fazendo-se valer da cooptação das massas por 

diversos mecanismos, dentre eles a mídia, para instituir o que é certo e o que errado no 

senso comum.  

Adorno e Horkheimer (1973) nos lembram, referindo-se à questão do nazismo, 

que existe uma forma de se propagar o preconceito com o alcance das massas: que 

através de rígidos estereótipos e repetições constantes do perfil das “ovelhas brancas” e 

das “ovelhas negras” pode-se criar um clima tão segregador de competição que “para 

alguém se afirmar contra um adversário ou um concorrente, é necessário pintá-lo com as 

tintas mais negras” (p. 175). Nesse sentido, trazendo a questão da heteronormatividade, 

podemos perceber que quem está sendo pintado com as “tintas mais negras” são 

obviamente os homossexuais. 

No caso da homossexualidade em relação à heterossexualidade, como não se 

trata de verdades que se opõem, refere-se precisamente ao preconceito que toma forma 

de discriminação na violência da homofobia. O emprego do termo tolerância que está 

vinculado às verdades no âmbito das crenças e dos partidos políticos, não abrange a 

dimensão notadamente discriminatória e subalternizante que celebra a homofobia. 

Definitivamente a questão da homossexualidade não está no campo da doutrina ou da 

opção, é, por assim dizer, uma das formas de expressão da sexualidade, e que é inerente 

ao indivíduo, traduz sua identidade sexual sem se configurar uma escolha e não tem 

tratamento para sua cura, como nos quer fazer acreditar a psicóloga Rozângela Alves 

Justino, na cidade do Rio de Janeiro, em pleno ano de 200915; ou o pastor Clóvis16, que 

atua nas cidades de João Pessoa e Recife, que afirma:  

 
[...] eu era um travesti, não prestava para nada (...) ia passando em uma praça 
quando ouvi alguém dizer que ali tinha um Deus que fazia homem ser 
homem e mulher ser mulher (...) o milagre aconteceu, arranquei os peitos, 
tirei o silicone, troquei aquelas roupas de mulher. hoje sou casado, tenho dois 
filhos... de travesti para pastor. Agindo Deus, quem impedirá? 

 
SER homossexual não é como TER uma religião, fato que o indivíduo pode 

também NÃO TER, não é também como FAZER PARTE de um determinado partido 

político, o fato de ser homossexual não lhe exprime a necessidade imediata de FAZER 

                                                           
15 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,psicologa-que-diz-curar-homossexualidade-
e-punida,411701,0>. Acesso em 2 jan. 11. 

16 Extraído da reportagem “O céu de Clóvis não tem silicone”, de Fabiana Moraes, publicado em 13 abr. 
10. Disponível em: <<http://jc3.uol.com.br/jornal/2010/04/13/not_373230.php>. Acesso em 13 mai. 10. 
 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,psicologa-que-diz-curar-homossexualidade-e-punida,411701,0
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,psicologa-que-diz-curar-homossexualidade-e-punida,411701,0
http://jc3.uol.com.br/jornal/2010/04/13/not_373230.php
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PARTE do Movimento LGBT, logo, a homossexualidade compõe a natureza do 

indivíduo tal como acontece com aqueles que se reconhecem heterossexuais, que na 

dinâmica da normalidade vivenciada na sociedade talvez nem questionaram que não foi 

uma questão de escolha SER heterossexual e devido à heteronormatividade se acham no 

direito de questionar qualquer orientação sexual diferente da sua. 

A norma é um padrão que a disciplina precisa instituir, serve claramente como 

meta a um desvio a ser corrigido com disciplina ou punição, e várias instituições 

corroboram nessas ações: escolas, clínicas/hospitais e presídios vigiam os indivíduos 

para que sejam punidos e corrigidos de acordo com a norma estabelecida. A norma não 

age diretamente nos indivíduos, o controle é exercido num panorama global, neste caso 

o binômio normal-patológico tem o fundante papel de exercer o controle da 

subjetividade através da regulamentação. Não cabem, pois, punições ou correções nesta 

ótica, a regulamentação agirá sobre uma perspectiva de normal perante a sociedade e de 

que todos desejam fazer parte deste padrão de normalidade – a norma age numa 

perspectiva de pró-vida, portanto, é “subjetivamente o melhor para todos”. 

O respeito à orientação sexual e à liberdade de expressá-la ao modo privativo de 

cada indivíduo não pode estar atrelado ao conceito da tolerância, Rossi (2008) nos diz: 
[...] entendemos que quem tolera está em princípio numa posição de 
superioridade em relação àquele que é tolerado e que, estando nesta posição, 
cabe a ele escolher se tolera ou não aquilo/aquele que foge às regras sociais 
estabelecidas. Assim, têm-se a necessidade de formar esse novo sujeito que 
não se sinta superior ao outro, somente diferente, porém igual enquanto 
cidadão (p. 3) 
 

Logo, tolerar ecoaria como condescendência ou benevolência dos heterossexuais 

para com aqueles que não se enquadram no padrão de normalidade historicamente 

produzido, o heteronormativo. Consideramos que ao desrespeito à orientação sexual de 

outrem e à liberdade que o indivíduo tem de expressá-la ao seu modo, é irrevogável ser 

intolerante, Bobbio nos lembra que “as boas razões da tolerância não nos devem fazer 

esquecer que também a intolerância pode ter boas razões” (p. 193). Assim, devemos ter 

claro que os homossexuais precisam ser respeitados enquanto seres humanos que gozam 

do direito à liberdade sexual e que esta não é uma questão de tolerância, justamente 

porque a divisão dos seres humanos entre homossexuais e heterossexuais é uma 

produção falivelmente humana por isso faz jus a incansáveis reflexões. 
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Capítulo 2 
 
2. Metodologia de Pesquisa 

 
2.1. O dispositivo da sexualidade com enfoque no segmento LGBT: as 

representações aprisionadas 

“Renuncia a ti mesmo sob pena de seres suprimido; não apareça se não 

quiseres desaparecer.” 

Michel Foucault 

 

O desenvolvimento desta dissertação seguiu o planejamento de estratégias 

acerca das fundamentações e dos procedimentos metodológicos de uma análise 

genealógica. Esta metodologia de pesquisa nos permite analisar as relações de 

saber/poder que trazem visibilidade ou invisibilidade, que tensionam, rompem ou dão 

continuidade ao dispositivo da sexualidade com enfoque na 

homossexualidade/homofobia. 

Sob esta ótica, desenvolvemos uma pesquisa fundamentada no pensamento 

foucaultiano, buscando estruturar, na lógica do dispositivo, a mencionada análise 

genealógica que engendra construções de saberes/poderes do nosso campo de estudo. 

 A noção de dispositivo como bem esclarece Deleuze (1990) 

[...] é uma espécie de novelo ou meada, um conjunto multilinear. É composto 
por linhas de natureza diferente e essas linhas do dispositivo não abarcam 
nem delimitam sistemas homogêneos por sua própria conta (o objeto, o 
sujeito, a linguagem), mas seguem direções diferentes, formam processos 
sempre em desequilíbrio, e essas linhas tanto se aproximam como se afastam 
uma das outras (p. 155) [São linhas de saberes, poderes e subjetividades] 
 

 Respeitando esta noção, após realizar o levantamento bibliográfico que 

substancia a parte teórica deste trabalho, buscamos fazer a identificação do dispositivo 

da sexualidade com enfoque na homossexualidade, desvelando as linhas de saberes, 

poderes e subjetividades que o estruturam. 

 É importante ressaltar que quando se fala em pesquisa tendo por base o 

pensamento foucaultiano as interpretações geralmente caminham para pesquisas com 

base na análise de discurso desenvolvida por Michel Foucault, mas nossa pretensão 

metodológica não percorrerá prioritariamente este caminho, preservaremos o 

pensamento foucaultiano na investigação genealógica do nosso campo de estudo. Desta 
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maneira, pretendemos investigar as relações que fazem ver e falar no dispositivo, de 

acordo com os seguintes componentes: linhas de visibilidade (ou falta de visibilidade); 

de enunciação das verdades construídas e dos fatos; de força, expressas nas formas de 

poder presente no dispositivo (que são ancoradas nas verdades); de subjetivação ou de 

objetivação daqueles envolvidos no dispositivo; de ruptura, de fissura e de fratura que 

se entrecruzam no complexo emaranhado dessas relações. 

O dispositivo da sexualidade criado e explorado por Michel Foucault no primeiro 

livro da trilogia sobre a História da Sexualidade nos dá subsídios extremamente 

fundamentais para que prossigamos na análise e conjuntura do Programa Brasil sem 

Homofobia. Vale saber que o poder em relação à sexualidade, ainda segundo Foucault, 

se manifesta com traços históricos, no Ocidente, que não podem ser negligenciados 

numa análise genealógica sobre a sexualidade, o que se reflete no nosso caso, 

especificamente, na questão da homossexualidade num país latino-americano. 

Elencaremos a seguir as linhas do dispositivo cuja análise fundamenta nosso processo 

investigativo: 

a) Poder do não: 

O poder do não tolhe vidas, distorce trajetórias, exclui ao ponto de levar à 

sujeição. 

O poder se manifesta negativamente em relação ao sexo sob a forma de rejeição, 

exclusão, recusa, barragem, ocultamento ou mascaramento, no entanto, a dimensão 

incontrolável que é própria do sexo só permite ao poder que lhe diga não, sem de fato 

ser negado ou vetado por sua altivez enquanto função biológica humana, contudo, muito 

embora a ação do não sobre o sexo seja limitada, esta acaba provocando 

descontinuidades, fronteiras, falhas, limites e lacunas que se refletem nas relações 

sociais. 

No que concerne à questão da homossexualidade, a não aceitação de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais na sociedade brasileira causou e ainda causa 

limites à cidadania deste segmento, o que ensejou a criação do Programa Brasil sem 

Homofobia no ano de 2004. Histórias de vida de pretensos cidadãos que, subjugados 

pela orientação sexual, foram (são) marginalizados na sociedade sob a rejeição e 

exclusão dos mais diversos espaços de sociabilidade, leia-se: família, escola, igrejas e 

profissões, afetando inclusive a suas subjetividades, foram e são causados pelos 

insistentes e incisivos nãos aos homossexuais em suas trajetórias de vida.  
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Existe um NÃO circundante e permitido em relação aos homossexuais que 

antevê a condição de ser humano dos homossexuais. Para ilustrar nossa afirmativa, 

trazemos o caso de Janaína, travesti formada em Direito, militante dos direitos humanos 

dos homossexuais que foi membro do Conselho Nacional de Combate à Discriminação 

e faleceu com câncer no pulmão no ano de criação do PBSH (2004), a quem, de maneira 

geral, é dedicado o PBSH por Luiz Mott17. A extrema negação às travestis pode ser 

percebida numa metáfora extraída da biografia de militância de Janaína que Mott 

apresenta na dedicatória do Programa: “Costumo comparar a travesti a uma ilha, só que 

ao invés de estar cercada de água por todos os lados está cercada pela violência” (p.8). 

O caso de Janaína infelizmente é uma raridade em termos de conquistas 

profissionais e acadêmicas, uma vez que o destino da maioria das travestis no Brasil é a 

não aceitação do garoto na família que, entre 13 e 14 anos, começa a travestir-se e é 

expulso de casa, restando como único meio de vida a prostituição, por isso, dentre as 

reivindicações de Janaína, está a defesa de uma política de cotas para a inserção das 

travestis no mercado de trabalho e que as escolas sejam obrigadas a ensinar o respeito à 

diversidade. 

 

b) Poder de autorização:  

Mesmo sendo o direito sexual um dos pontos em discussão no campo dos 

direitos humanos, a vida social, em relativa liberdade, ao público LGBT está restrita aos 

locais que demarcam o território com a bandeira do arco-íris, símbolo do Movimento 

Gay no mundo, o que revela o forte preconceito instituído à delimitação de redutos ou 

guetos que “permitam” tais práticas. 

Estruturada em regime binário, a legitimação do poder em relação ao sexo 

classifica o lícito e o ilícito, o permitido e o proibido de modo estritamente relacionado 

com a legislação e moralidade, e assim o poder exercido pela lei assume inegável 

preponderância nas questões de dubiedade, pois a lei autoriza ou desautoriza. 

No caso da homossexualidade a raríssima existência de legislação específica tem 

dificultado a promoção de direitos humanos e de civilidade do grupo, justamente por 

estarmos situados numa sociedade regida pelo pensamento heteronormativo, onde a 

apreensão e vivência da legislação existente, na visão heterossexista, não contemplam 

                                                           
17 Professor Pós-Doutor Luiz Mott, pesquisador e militante sobre o tema da homossexualidade, é quem 
redige a dedicatória do Programa Brasil sem Homofobia. 
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os homossexuais, como podemos perceber no clássico exemplo de “que todos são iguais 

perante a lei”. 

A famigerada igualdade de direitos proclamada no Brasil, solapada pela política 

da indiferença para com os diferentes, como já fora pontuado anteriormente, encontra o 

inevitável embate com as diversidades excluídas do direito humano de liberdade sexual. 

A igualdade legitimada na Constituição Federal de 1988 não foi e não é um direito ao 

segmento LGBT, podemos pontuar alguns casos de desrespeito à dignidade 

homossexual na dinâmica da “igualdade” vivenciada no Brasil:  

•   as travestis brasileiras estão fora da escola e certamente não é uma questão de 

escolha. A pesquisa denominada Travestis profissionais do sexo e HIV/Aids: 

conhecimento, opiniões e atitudes18, realizada 100 travestis, na cidade de 

Uberlândia-MG revela: 
A baixa escolaridade foi uma característica predominante entre elas, sendo 
que, mais da metade não chegou a concluir o ensino fundamental. Esta 
característica pode estar refletindo o processo de exclusão e de preconceito 
vividos pelas travestis nas salas de aula, fazendo com que estas desistam de 
continuar os estudos. Deve-se destacar que, nos seus tempos de escola, 
somente uma das participantes dos grupos focais relatou não ter passado 
por constrangimento e apenas duas não se sentiram constrangidas em ter 
que usar o banheiro masculino. (FERRAZ et al, 2006) 

 
•  até 2011 a união entre parceiros do mesmo sexo só era possível na 

clandestinidade do direito, segundo pesquisa do IBGE 3% da população é 

homossexual, Luiz Mott (2000) afirma que “gays, lésbicas e transgêneros devem 

representar quando menos 10% da população brasileira. 16 milhões de seres 

humanos presentes em todas as raças, grupos étnicos, classes sociais, profissões e 

idades” (p.153), apesar da controvérsia dos dados, trata-se de parcela considerável 

da população que viveram e ainda vivem na clandestinidade por não se sentirem 

seguros para expressar o seu amor;  

•  dentre outros impasses causados pela pseudoigualdade está o caso das 

penitenciárias brasileiras, os profundos absurdos, desrespeitos aos seres humanos, 

que são cotidianamente produzidos e reproduzidos nos homossexuais nas 

carceragens brasileiras são o reflexo da indiferença às latentes diferenças 

notadamente existentes entre heterossexuais e homossexuais (e todas as 

                                                           
18 Disponível em <http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2006/D06A012.pdf> 
Acesso em 10 Jun 11. 

http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2006/D06A012.pdf
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diversidades existentes nestes grandes grupos) nos espaços restritos de um 

presídio.  

Apresentamos breves relatos extraídos de notícias de jornais que chocam pela 

disseminação de ódio e violência aos homossexuais. 

 
A cabeleireira Daisy, 27 anos, gosta de se maquiar, pintar o cabelo e usar 
roupas bem curtinhas. Mas nem sempre ela consegue ser vaidosa. Ameaçada 
de morte várias vezes, já sofreu três tentativas de estupro. Para ter relações 
sexuais, ela precisa se esconder. Caso seja flagrada em encontro íntimo, será 
humilhada na frente de centenas de homens. O dia a dia de medo na vida de 
Daisy – travesti que está no sistema penitenciário pernambucano há três anos 
– é um resumo da rotina de dezenas de homossexuais presos nas cadeias do 
Estado: preconceito, sexo proibido e vaidade reprimida. (...) Na cadeia, é 
comum que presos mais antigos obriguem os homossexuais que acabaram de 
entrar na unidade a realizar serviços domésticos, como lavar roupas e pratos.  
De acordo com relato de travestis que passaram pelo Presídio Aníbal Bruno, 
em um dos pavilhões conhecido como Morro, os presos enxotam a pedradas 
os homossexuais que chegam. “Eles jogam pedras e soltam os cachorros vira-
latas que são criados pelos presos” (Jornal do Commércio, 28 jun. 09) 

 

Desta maneira, só dotado de ingenuidade angelical para não perceber a distinção 

feita entre heterossexuais e homossexuais, sendo os últimos literalmente assediados 

moralmente para subexistir.  

Mas esta realidade de exclusão não está tão distante da maioria da população, 

como é o caso dos presídios, basta que se reflita: quem já viu qualquer notícia de 

proibição de beijo heterossexual em bares, boates, shopping e ruas do Brasil? Quem já 

viu qualquer notícia de que alguém tenha sido espancado ou morto por ser 

heterossexual? Quem e como foi instituído o direito de liberdade aos heterossexuais e 

por que fora negado aos demais? São relações impregnadas de poder que maculam o 

direito de liberdade, igualdade e democracia que teoricamente alicerçam nosso país, e 

justamente por isso, pela relevância social que convergem à causa, a criação do 

Programa Brasil sem Homofobia tem significativa importância quando percebemos que 

estamos tratando de seres humanos que devido à orientação sexual são classificados, 

negados, rechaçados e excluídos da vida em sociedade, mesmo em espaços 

institucionalizados como a escola e os presídios. 

 

c) “O ciclo de interdição: não te aproximes, não toques, não consumas, não tenhas 

prazer, não fales, não apareças; em última instância não existirás, a não ser na 

sombra e no segredo.” (FOUCAULT, 1988, p. 94). 
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Quando nos deparamos com esta análise feita por Michel Foucault 

compreendemos o sentido de urgência da criminalização da homofobia. Quantos ainda 

precisarão morrer para que o ultraje humano do atentado contra a vida seja 

criminalizado superando valores morais calcados em preconceitos, desrespeitos e 

discriminação? 

Dentro do ciclo de interdição, Foucault nos apresenta três possíveis formas: 

“afirmar que não é permitido” (poder do não); impedir que se diga (poder de 

autorização); negar que exista (invibilização). Este complexo conglomerado de 

conceitos aparentemente inconciliáveis “liga o inexistente, o ilícito e o informulável de 

tal maneira que cada um seja, ao mesmo tempo, princípio e efeito do outro.” (p. 94). 

 

d) A unidade do dispositivo: 

O poder sobre as sexualidades são exercidos em todos os níveis num processo 

categórico de sujeição, “do Estado à família, do príncipe ao pai, do tribunal à 

quinquilharia das punições quotidianas, das instâncias de dominação social às estruturas 

constitutivas do próprio sujeito, encontrar-se-ia, em escalas diferentes apenas, uma 

forma geral de poder.” (p. 95) 

Nesse sentido, o sucesso do poder sobre a sexualidade ocorre porque é capaz de 

mascarar parte importante de sua audaciosa engenhosidade, assim, a ideia do “segredo” 

a respeito da sexualidade não é uma fragilidade do dispositivo, é tão somente 

indispensável à manutenção do controle. Foucault ainda nos questiona: o poder seria 

aceito se fosse inteiramente cínico? Possivelmente não! “O poder não é uma instituição 

e nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome 

dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada.” (p. 103). “O 

poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis.” 

(p. 104). 

 

2.2.  O dispositivo da sexualidade na metodologia da pesquisa 

Respeitando as noções e análises apresentadas, a pesquisa foi desenvolvida 

seguindo paulatinamente o que nos desvendava a compreensão do dispositivo à luz do 

pensamento e esclarecimentos de Foucault e Deleuze. Assim, após a almejada 

apreensão dos pontos fundamentais que estruturam o Dispositivo da Sexualidade, que 

conjuminam com as linhas de poder, saber e subjetividades em relação aos 
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homossexuais, procedemos ao aprofundamento bibliográfico, ponto crucial para 

desvelar a linha do saber prevista no dispositivo, desta linha, pode destacar os saberes 

construídos acerca de nossa temática e identificar os poderes relacionados às linhas do 

saber. Compreendemos como ‘saber’ dentro do dispositivo as construções teóricas e 

práticas que são advindas do campo das ciências, dos enunciados, das doutrinas, da 

filosofia, da arte, da religião e do senso comum que estabelecem modos relacionais 

entre os indivíduos a partir da sexualidade, ou seja, são as fontes de conhecimentos, 

comprovados ou não, que incidem diretamente na verdade construída acerca da 

homossexualidade e da homofobia que forjam a manutenção do dispositivo.  

Paralelamente nos foi possível identificar as esferas ou agentes de poder que 

tensionam o Dispositivo da Sexualidade. Com isso visualizamos instituições e/ou 

organismos que fomentam relações de poder no que se refere à vida dos homossexuais. 

As teorias e práticas necessitam de estruturas que lhes deem sustentabilidade, sendo 

assim, indivíduos, organismos, arquiteturas e instâncias de poder assumem papéis 

materializados dos poderes provenientes dos saberes. Visto desse modo, 

compreendemos que as linhas de poder se mostraram nítidas e de suma importância à 

manutenção do dispositivo. 

Apesar da instabilidade intrínseca à noção do dispositivo, pudemos notar que as 

subjetividades são o esteio das rupturas e resistências presentes nesta engenhosa forma 

de perceber as relações sociais. Aparentemente a lógica das relações de poder nos 

remete a impossibilidade de efetivas transformações. Entretanto, o poder da 

subjetividade, individual ou coletiva, possibilita o desenraizamento de costumes e 

práticas aprovadas na sociedade pela compreensão científica, popular, mística, religiosa 

ou filosófica. São as resistências e rupturas que eclodem mutações e são capazes de 

redirecionar fluxos, relações e verdades. 

Compreendemos a subjetividade  
numa pura relação consigo: trata-se, então, de constituir-se e reconhecer-se 
enquanto sujeito de suas próprias ações, não através de um sistema de signos 
marcando poder sobre os outros, mas através de uma relação tanto quanto 
possível independente do status e de suas formas exteriores, já que ela se 
realiza na soberania que se exerce sobre se próprio. (FOUCAULT, p.92, 
2007) 
 

Perceber que o poder da individualidade (não do individualismo) é capaz de 

suster epopeias, nos remete à ideia de utopia, no entanto, foi através de ações de 

militância e entrega de indivíduos que tivemos as maiores colaborações às contínuas 

conquistas alcançadas pela sociedade. Personalidades como Sigmund Freud, Oscar 
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Wilde, Michel Foucault e tantos outros e outras que solidificam suas lutas no 

anonimato, são/foram porta-vozes de transformações que paulatinamente temos 

vislumbrado. E isso se pode notar porque a própria discussão sobre a homofobia nos 

termos que se coloca hoje, apesar da noção controversa, é um grande avanço, uma vez 

que, como afirma o Prof. Gustavo Venturi à revista Época (n. 669 - 7 mar. 11), “há 20 

anos nem se discutia homofobia. Era como se os homossexuais não existissem”. 
 

2.3. As faces da pesquisa: noções que compõem o dispositivo 

 

O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa, exploratória, desenvolvida na 

lógica do dispositivo estruturada por Michel Foucault. Logo, a partir de uma análise 

genealógica, foi possível identificar o dispositivo da sexualidade com enfoque na 

homossexualidade/homofobia a partir do qual foram desveladas as linhas de saberes, 

poderes e subjetividades que o estruturam. 

A parte empírica da pesquisa foi realizada com as seguintes estratégias: uma 

entrevista com a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ABGLT); um questionário respondido por 5 ONGs do Movimento LGBT; 

e participações na 1ª Marcha Nacional contra a Homofobia e na maior parada do 

Orgulho LGBT do mundo, que acontece em São Paulo, ambos eventos no ano de 2010 

para apropriação do pesquisador acerca das ações de luta do Movimento LGBT no 

cenário nacional (ANEXOS I e J). Para justificar a escolha da ABGLT: 

 
A ABGLT tem sido responsável por abrir diversas discussões sobre direitos 
civis em âmbito nacional, influenciando na adoção de políticas públicas e 
fazendo pressão junto a políticos do legislativo. (...) Atualmente a ABGLT e 
outros agentes sociais têm sido um dos principais atores de articulação do 
Programa Brasil sem Homofobia. (Machado e Prado, p. 117).  

 
Além da ABGLT19, que é a maior associação representativa do Movimento 

LGBT no Brasil, com 237 ONGs afiliadas em todas as regiões do país, com 

representações no Conselho Nacional de Articulação dos Movimentos Sociais; Grupo 

de Trabalho junto ao Ministério da Saúde (2004); Grupo de Trabalho junto ao 

Ministério da Cultura (2004); Grupo de Trabalho junto ao Ministério da Educação 

(2010); Grupo de Trabalho junto ao Ministério da Justiça (2010); e atuação direta junto 
                                                           
19 A ABGLT é responsável também pela articulação com a Frente pela Cidadania LGBT, composta por 
cerca de 200 parlamentares, que conseguem as vinculações emendas e recursos para o desenvolvimento 
dos projetos e programas do segmento. 
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a Secretaria de Direitos Humanos, a estrutura da pesquisa também procurou abarcar 

todos representantes do segmento, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais, distribuídos nas cinco regiões do país e respeitando a incidência de atuação 

nos direitos humanos, de modo geral, e educação, de modo específico. Sendo assim, as 

ONGs foram pré-selecionadas com o cuidado para que não houvesse atuações idênticas 

neste pequeno recorte da realidade das ONGs LGBTs. 

 

Região do 

País 

Público-

Alvo 
Campo de Atuação 

Ano de 

Criação 
Associados 

Assistidos 

(Mês) 

NORTE LGBT 

Defesa de direitos 

LGBT. Inserção social e 

redução das 

desigualdades. 

2002 179 26 

NORDESTE LGBT 

Defesa dos direitos e 

causa LGBT. Combate à 

violência. 

2001 40 
150 (sede) 

3.000 em ações 

CENTRO-

OESTE 
Lésbicas 

Enfrentamento das 

violências sofridas pelas 

mulheres. 

2002 600 

Cerca de 1.000 

(diretas e 

indiretas) 

SUDESTE LGBT 

Defesa dos diretos 

humanos de LGBT. 

Maior atuação no 

âmbito educacional 

1995 20 

Não tem 

assistência 

direta 

SUL 
Travestis e 

Transexuais 

Direitos Humanos de 

Travestis e Transexuais. 
1999 2.500 160 

Dados Categorizados da Pesquisa de Campo 

 

Tendo em vista que as maiores representações do Movimento LGBT são 

lideradas por homossexuais do sexo masculino e que não há representação exclusiva 

para o segmento bissexual, buscou-se retratar uma representação específica de lésbicas e 

outra específica de travestis e transexuais. 

O recorte possibilitou múltiplos olhares que serão apresentados no capítulo 4 e 

ao passo que for oportuno e necessário. Os questionários seguem na íntegra, sob a 

forma de anexos, ao final do texto.  

A principal dificuldade encontrada para a realização da pesquisa foi sinalizada 

por Toni Reis em entrevista concedida, quando declarou a falta de monitoramento do 
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PBSH. Sem monitoramento não há relatórios, sem relatórios não há dados disponíveis 

além das entrevistas, questionários e pesquisas na rede de internet. Vale notar que esta 

dificuldade estará presente em pontos específicos da dissertação. 
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Capítulo 3 
 
3. A criação e implementação do Programa Brasil sem Homofobia (PBSH) 

Buscaremos neste capítulo analisar o processo de criação do PBSH, seu 

momento histórico e a representação do Movimento LGBT nesta luta, as representações 

socialmente elaboradas acerca de quem são as sexualidades não-heterossexuais, o 

processo de implementação do Programa com foco nas ações relacionadas à educação e 

direitos humanos. 

 

3.1. A criação do Programa Brasil sem Homofobia 

O Programa Brasil sem Homofobia, política pública federal, oportunizada pela 

Secretaria de Direitos Humanos, surgiu com a responsabilidade de conduzir o debate 

sobre a dignidade e respeito às diferenças, além de articular e implementar ações que 

possibilitem a organização da sociedade em busca de avanços políticos, sociais e legais, 

para combater a violência, preconceito e discriminação contra a população LGBT. 

(PBSH, p.7) “Com o objetivo de promover a cidadania de gays, lésbicas, travestis, 

transgêneros e bissexuais, a partir da equidade de direitos e do combate à violência 

homofóbica [...].” (p.11) 

Muito embora situe nas bases do programa ações que partem da articulação de 

uma política de promoção dos Direitos dos Homossexuais, que se traduziriam: no 

fomento de uma maior participação deste segmento nos mecanismos de controle do 

Estado; na criação e fortalecimento de Conselhos Estaduais e Municipais; divulgação do 

Programa Brasil sem Homofobia; criação de um Sistema Nacional de Informação em 

Direitos Humanos de LGBT; em ações nos campos da educação formal, da saúde e do 

trabalho na perspectiva do respeito às diferenças num plano igualitário; na promoção de 

parceria entre órgãos governamentais, institutos de pesquisa e Universidades para 

mapear a condição socioeconômica da população homossexual e monitorar indicadores 

de resultados sobre o combate à discriminação por orientação sexual; no apoio e 

articulação às proposições no Parlamento Brasileiro que proíbam a discriminação 

decorrente de orientação sexual; como também à articulação com organizações 

internacionais para o reconhecimento de direitos proclamados universalmente de 

dignidade e liberdade, os avanços alcançados pelo Programa Brasil sem Homofobia são 
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ainda muito reduzidos face à dimensão da problemática que infelizmente está instituída 

em nossa sociedade. 

Face ao exposto, aprofundaremos em um dos nossos objetivos de pesquisa: 

analisar o momento histórico que ensejou a criação do Programa Brasil sem Homofobia, 

para facilitar a compreensão acerca das dificuldades e possibilidades encontradas no 

processo de implementação da política pública. 

 

3.1.1. Momento histórico brasileiro e a participação das organizações LGBT 

Com a aprovação da Constituição Federal em 1988, a década de noventa e o 

início do século XXI foram repletos de discussões e reformas visando atender a 

cidadania da população tal qual estava expressa na CF. Vianna e Unbehaum (2004) 

notificam que o intervalo entre 1988 e 2002 é um recorte histórico importante para a 

análise das legislações e reformas federais na área da educação, na sequência deste 

período foi implementado o PBSH, em 2004. Num cardápio repleto de necessidades que 

urgiam vontade política, várias iniciativas foram tomadas e na questão referente à 

diversidade sexual concordamos que 

 
[...] essas preocupações estão claramente expressas na criação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, que introduzem a orientação sexual como tema 
transversal, do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e do 
programa federal Brasil sem Homofobia: programa de combate à violência e 
à discriminação contra GLBT e promoção da cidadania homossexual. 
(VIANNA e DINIZ, p. 305, 2008) 

 

Desde a década de noventa, ainda no Governo de Fernando Henrique Cardoso, 

quando foi elaborado o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 1), já 

estava em pauta a questão LGBT como uma instância de atuação pertinente ao universo 

dos Direitos Humanos. O PNDH 1 (Decreto n° 1.904, de 13 de maio de 1996) no item 

que trata da “Proteção do direito à vida” e a “Segurança das pessoas”, estabelece como 

medida a curto prazo: “5- Apoiar programas para prevenir a violência contra grupos em 

situação mais vulnerável, caso de crianças e adolescentes, idosos, mulheres, negros, 

indígenas, migrantes, trabalhadores sem terra e homossexuais.” Mas nada foi 

consolidado, no que concerne ao segmento homoafetivo, até a vigência do Programa 

Nacional de Direitos Humanos 2 (PNDH 2). 

O PNDH 2 apresenta em sua estrutura 15 artigos que tratam dos direitos dos 

homossexuais. A própria apresentação do Programa enaltece o pioneirismo com que 
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foram tratadas questões que outrora não recebiam a devida importância das políticas 

públicas por se configurarem como “tabus20” ou estarem situadas no nível do 

descrédito: como era o caso dos direitos dos homossexuais, da situação dos ciganos, da 

prática da tortura, da questão da violência intrafamiliar e etc. 

No Título que trata da Orientação Sexual o PNDH 2 é contundente e estabelece 

as seguintes ações: 

114. Propor emenda à Constituição Federal para incluir a garantia do direito à 

livre orientação sexual e a proibição da discriminação por orientação sexual. 

115. Apoiar a regulamentação da parceria civil registrada entre pessoas do 

mesmo sexo e a regulamentação da lei de redesignação de sexo e mudança de 

registro civil para transexuais. 

116. Propor o aperfeiçoamento da legislação penal no que se refere à 

discriminação e à violência motivadas por orientação sexual. 

117. Excluir o termo ‘pederastia’ do Código Penal Militar. 

118. Incluir nos censos demográficos e pesquisas oficiais dados relativos à 

orientação sexual. 
 

Notadamente todas as questões supracitadas tiveram avanços na sociedade, no 

entanto, o único artigo que fora cumprido como no âmbito dos três poderes foi o cento e 

dezoito, uma vez que o censo demográfico de 2010 passa a incluir a opção da relação 

homoafetiva como estrutura familiar. A exclusão do termo “pederastia” do Código 

Penal Militar e do termo “homossexual” foram questões debatidas, em 14 de junho de 

2011, pelo Presidente da ABGLT com o então Ministro da Defesa, Nelson Jobim, que 

se comprometeu com a retirada dos termos. Apesar disso, a mudança no Código Penal 

ainda não foi oficializada porque não foi votado no Congresso Federal. 

Mas para que o diálogo entre Movimento Social e Governo obtivessem 

expressivos pontos em defesa dos direitos de LGBT, como podemos observar no PNDH 

2, longos anos de negociações foram vivenciados. Segundo Toni Reis, presidente da 

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), 

a ABGLT desde 1995 travou um debate com o Governo Federal e foi este movimento 

                                                           
20 Expressão usada no PNDH 2: não consideramos o tema da sexualidade um tabu como já fora 
explicitado ao longo do trabalho, uma vez que compartilhamos da reflexão de Michel Foucault que 
percebe o quanto a sexualidade passa a ser tematizada, mesmo como segredo, a partir da era moderna nas 
sociedades ocidentais. 
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que possibilitou, num primeiro plano, ter ações já voltadas para LGBT, “e no final do 

Governo de Fernando Henrique Cardoso ele declarou publicamente que apoiaria a 

defesa da união estável21 e faria as devidas ações [para sua concretização]. Daí acabou 

o governo FHC e começou o Governo Lula em 2003”. 

O PNDH 2 ainda trouxe um Título exclusivo à causa LGBT com mais 10 artigos 

que propunham ações específicas na luta pelos direitos e cidadania das/os 

homossexuais: 

240. Promover a coleta e a divulgação de informações estatísticas sobre a 

situação sócio-demográfica dos GLTTB, assim como pesquisas que tenham como 

objeto as situações de violência e discriminação praticadas em razão de orientação 

sexual. 

241. Implementar programas de prevenção e combate à violência contra os 

GLTTB, incluindo campanhas de esclarecimento e divulgação de informações 

relativas à legislação que garante seus direitos. 

242. Apoiar programas de capacitação de profissionais de educação, policiais, 

juízes e operadores do direto em geral para promover a compreensão e a 

consciência ética sobre as diferenças individuais e a eliminação dos estereótipos 

depreciativos com relação aos GLTTB. 

243. Inserir, nos programas de formação de agentes de segurança pública e 

operadores do direito, o tema da livre orientação sexual. 

244. Apoiar a criação de instâncias especializadas de atendimento a casos de 

discriminação e violência contra GLTTB no Poder Judiciário, no Ministério 

Público e no sistema de segurança pública. 

245. Estimular a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas 

para a promoção social e econômica da comunidade GLTTB. 

246. Incentivar programas de orientação familiar e escolar para a resolução de 

conflitos relacionados à livre orientação sexual, com o objetivo de prevenir atitudes 

hostis e violentas. 

247. Estimular a inclusão, em programas de direitos humanos estaduais e 

municipais, da defesa da livre orientação sexual e da cidadania dos GLTTB. 

                                                           
21 Assim, podemos observar que há muito tempo a questão da união estável para homossexuais, entre 
outros assuntos, está em pauta nos diálogos entre o Poder Público e o Movimento LGBT, mas somente 
em 2011 esta situação pode ser superada na esfera federal. 
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248. Promover campanha junto aos profissionais da saúde e do direito para o 

esclarecimento de conceitos científicos e éticos relacionados à comunidade 

GLTTB. 

249. Promover a sensibilização dos profissionais de comunicação para a questão 

dos direitos dos GLTTB. 

 

Lembrando que o Programa Brasil sem Homofobia tem como data de 

lançamento 25 de maio de 200422, torna-se irrefutável a análise de que, 

aproximadamente 10 anos após a esta abertura ao diálogo com o Governo com a criação 

do PNDH 1 e com as expressivas ações propostas no PNDH 2, alguma resposta 

precisava ser dada ao segmento LGBT, pois o cenário de violências cada vez mais se 

descortinava no Brasil. 

Apesar dos incontáveis casos de violências causadas por homofobia em todo 

país, seja nos lares ou nas prisões, nas ruas ou nas igrejas, a criação do Programa Brasil 

sem Homofobia foi fortalecida após a concretização de algumas pesquisas realizadas 

pela UNESCO (Juventude e Sexualidades, 2004), pelo Centro Latino-Americano em 

Sexualidade e Direitos Humanos (Sexualidade e Direitos Humanos no Brasil 1990-

2002) e por sistematizações das ONGs (em especial o Grupo Gay da Bahia e o Arco-Íris 

do Rio de Janeiro); outro ponto que merece destaque neste processo de criação do 

PBSH é o ativismo e trabalho sério dos militantes do Movimento LGBT. 

Legalmente, a criação do PBSH atende a necessidade de contemplar o tema 

determinado no Plano Plurianual 2004-2007: “Elaboração do Plano de Combate à 

Discriminação contra Homossexuais”, uma diretriz de atuação que consubstancia a 

elaboração de políticas específicas para o segmento LGBT. 

Os antecedentes à criação do Programa Brasil sem Homofobia sinalizam a 

evolução necessária de ações políticas sobre a questão da homofobia. Junqueira em seu 

artigo Homofobia nas escolas, um problema de todos, diz: 

No Brasil, em 2004, o governo federal lançou, em conjunto com a sociedade 
civil, o “Programa Brasil sem Homofobia”, voltado a formular e a 
implementar políticas integradas e de caráter nacional de enfrentamento ao 
fenômeno. O programa traz, no seu cerne, a compreensão de que a 
democracia não pode prescindir do pluralismo e de políticas de eqüidade e 
que, para isso, é indispensável interromper a longa seqüência de 
cumplicidade e indiferença em relação à homofobia e promover o 

                                                           
22 Na Nota de Abertura do Programa Brasil sem Homofobia (p. 7), o então Secretário Especial dos 
Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, cita que o PBSH foi estruturado pela SEDH em novembro de 2004. 
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reconhecimento da diversidade sexual e da pluralidade de identidade de 
gênero, garantindo e promovendo a cidadania de todos/as. (Diversidade 
Sexual na Educação: problematizações sobre homofobia nas escolas, p. 15) 

 
 O presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ABGLT), em entrevista concedida a esta pesquisa, traz elementos bastante 

significativos para pautar nossos olhares na ocasião da elaboração do PBSH. 

 
Com o Governo Lula nós começamos a fazer um diálogo bem interessante, 
mas, não estava fluindo, e em 2003 nós tivemos uma reunião bastante 
complicada com o então Ministro da Secretaria de Direitos Humanos, 
Nilmário Miranda, na qual apresentávamos nossas demandas e ele falou que 
o Governo não entendia desse assunto. Foi muito interessante a franqueza 
que ele teve em dizer: “nós não entendemos do assunto”. Daí nós nos 
propomos a ajudar, colaborar e elaborar um Programa para o Brasil, foi então 
que os grupos do Projeto Somos começaram a se envolver. (...) Podemos 
dizer que a criação do PBSH foi uma parceria entre a ABGLT e o Governo 
Federal, principalmente o pessoal relacionado aos Direitos Humanos. (Toni 
Reis) 

 

 Apesar da participação efetiva da ABGLT no processo de construção do PBSH, 

o fortalecimento do Programa necessitava de enorme negociação com os 10 Ministérios 

que tinham ações vinculadas e, desta maneira, o tema em pauta poderia ganhar solidez. 

Como vemos na argumentação de Toni Reis, a participação do poder público se deu a 

partir da Secretaria de Direitos Humanos, os demais Ministérios não tiveram 

participação direta nessa construção, e a partir daí as conquistas de recursos e apoio para 

dar prosseguimento às ações previstas no PBSH se tornaram verdadeiras trincheiras no 

Planalto Central.  

Dados da pesquisa evidenciam que a não-vinculação de recursos ao Programa na 

sua fase de construção o inviabilizaram enquanto política pública. Segundo Toni Reis, o 

Programa Brasil sem Homofobia não tem uma Resolução ou um Decreto Presidencial, e 

“nós entendemos que essa foi uma falha no seu processo de criação”, pois não 

possibilita que as ações do Programa sejam contempladas dentro das rubricas dos 

Ministérios. 

Quando questionamos as ONGs sujeitos da presente pesquisa sobre a 

participação no processo de criação do Programa Brasil sem Homofobia, 

diagnosticamos que o entendimento acerca do que significaria esta participação ainda é 

bastante polissêmico. A ONG Sudeste salienta que “acompanhou as discussões no 

âmbito do movimento nacional que culminaram com a criação do Programa. Mas não 

participou diretamente, embora apoiasse plenamente a iniciativa”. A ONG Nordeste 



49 
 

afirma que “o PBSH foi criado com a participação dos movimentos sociais do Brasil 

inteiro, com a participação da ABGLT, das ONG afiliadas à ABGLT...”. Estas são 

noções que se aproximam no sentido de que não houve participação direta da ABGLT e 

indireta das ONGs na construção da política. Já a ONG Sul afirma que participou, mas a 

entrevistada salienta sua função como presidenta de uma iniciativa intrassegmento que 

justificaria sua presença. No entanto, a ONG Norte afirma que não participou da criação 

do PBSH, mesmo sendo afiliada da ABGLT. A ONG Centro-Oeste diz ter participado 

de vários seminários que tinham como tema a homofobia, porém não houve seminários 

com discussões públicas para criação do PBSH. 

De posse das respostas anteriores levantamos algumas hipóteses para reflexão: a 

primeira acerca da possível fragilidade da disseminação do PBSH mesmo entre as 

ONGs interessadas. Caso contrário, identifica-se a possível falta de apropriação das 

ONGs do movimento LGBT sobre as discussões políticas atuais, que são vitais à luta 

contra a homofobia. 

A ABGLT foi a protagonista no papel de construção do Programa Brasil sem 

Homofobia, sua participação traz consigo a representação indireta de todas suas ONGs 

afiliadas. No entanto, como é possível observar na própria entrevista do Toni Reis 

(ANEXO C), quando o movimento conseguiu se articular como um coletivo nacional, 

através das Conferências Nacionais, foi discutida a criação do Plano Nacional LGBT, 

ainda em 2008, e o PBSH passa a compor o Plano. Vale salientar que o período de 

vigência do PBSH foi até o ano de 2010, logo, Programa e Plano existiram em 

concomitância por 2 anos. No Capítulo 4 apresentaremos os desdobramentos que foram 

possíveis com a efetivação do Plano Nacional para Cidadania e Direitos Humanos 

LGBT. 

Se já fora possível perceber dissensos sobre a participação no processo de 

criação do Programa Brasil sem Homofobia, passaremos no próximo tópico a analisar 

um ponto importantíssimo e ainda mais controverso na elaboração de toda política 

pública: a compreensão acerca da representação socialmente elaborada que se tem do 

público que a política se destina. 
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3.1.2. As representações socialmente elaboradas de LGBT 

 
O termo homossexualismo foi criado no século passado por um médico que 
defendia ser esse um comportamento anormal, que se diferenciava do 
comportamento heterossexual, tido como normal; advogava também ser um 
comportamento inato e não adquirido. Assim o homossexualismo fez parte da 
Classificação Internacional de Doenças – CID, e foi classificado como 
distúrbio mental. Só em 1975, o homossexualismo conseguiu ser revisto. E 
em 1985, OMS (Organização Mundial de Saúde) declarou que o 
homossexualismo deixava de ser considerado uma doença e passava a ser 
percebido como sintomas decorrentes de circunstâncias psicossociais. Isto é, 
passou a ser considerado um desajuste social decorrente de discriminação 
política, religiosa ou sexual. Assim, passa-se a designar homossexualidade, 
troca-se o sufixo “ismo” que significa doença e assume-se o sufixo “dade” 
que expressa forma de ser. (Câmara dos Deputados, Comissão de Direitos 
Humanos, Brasília, 2000) (in UNESCO, 2004, p.294) 

 

Pesquisar a sexualidade e, mais precisamente, a homossexualidade, está inserido 

na mesma lógica de esquadrinhar a verdade do sexo, busca-se, antes de tudo, aclarar os 

porquês de tanta importância e hostilização. Os instrumentais utilizados para satisfazer a 

curiosidade e promover a hostilização dos homossexuais são inúmeros e os temos 

exposto incansavelmente ao longo deste trabalho. Mas afinal, quem são LGBT? 

No bojo das discussões que questionam os consensos e dissensos sobre as 

sexualidades estão as representações socialmente elaboradas. A noção de ser homem, de 

ser mulher, de ser homossexual, de ser heterossexual, de ser gay, lésbica, bissexual, 

travesti ou transexual conferem papéis hierárquicos que foram fundados na lógica do 

sexo como força motriz das relações sociais. Nesse sentido, Foucault nos provoca a 

questionar o porquê do sexo ter ficado tanto tempo em “segredo” e acrescenta: “Que 

força é essa que, durante tanto tempo, o reduziu a silêncio e mal acaba de ceder, 

permitindo-nos talvez questioná-lo, mas sempre a partir e através de sua repressão?” 

(2009, p.89). Afinal, nos mais diversos círculos sociais, têm-se falado das questões da 

sexualidade: seja como objeto de estudo; estampado nas capas das revistas e sites da 

internet; seja para repreender ou ensinar comportamentos adequados sobre a 

sexualidade; enfim, seja até como assunto “proibido”. 

Historicamente compomos um dispositivo relacional cujo perfil de dominação é 

atribuído ao homem, heterossexual, branco, saudável, rico e bem sucedido, de 

preferência nem tão jovem nem tão velho e com família constituída aos moldes 

tradicionais. A não pertença a este perfil acarreta a exclusão em diferentes níveis, nesse 

contexto, ser mulher ou se identificar como mulher, homossexual, negro/a, portador de 

HIV, pobre e, consequentemente, mal sucedido, ser idoso/a e sem família, são fatores 
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preponderantes à estigmatização do indivíduo. Evidentemente este breve perfil não dá 

conta da infinidade de estigmatizações criadas para fins de dominação e tampouco 

pretende atribuir desimportância àqueles traços aqui não nominados, não obstante, 

identificamos que ser uma travesti, negra, portadora de HIV, pobre, envelhecendo e sem 

família, é um perfil social que sofre grande hostilização em todas esferas da exclusão e 

este pertence ao segmento LGBT. 

Ser identificado como membro, ou postulante a este perfil, confere ao indivíduo 

o estigma da exclusão, pois basta a desconfiança de que seja “veado” ou “sapatão” para 

que a vigilância e controle sobre seus atos, e até mesmo pensamentos, sejam 

rigorosamente assediados por pais, professores/as, familiares, colegas de trabalho, da 

escola ou da universidade e, mais incrivelmente, por si mesmo. A identificação com 

características homossexuais pode gerar em si o sentimento da homofobia internalizada, 

combatida e reprimida pelo próprio indivíduo pelo medo da iminente violência. 

 De modo geral, para os sujeitos da pesquisa, ser LGBT significa ser lésbica, gay, 

bissexual, travesti, transexual, ‘transgêneros’, enfim, sujeitos que se reconhecem com 

estas identidades sexuais.  

Contudo, os olhares da ONG Norte e Sudeste chamam atenção para algo que 

confunde e potencializa a sigla, respectivamente. A primeira diz: LGBTs são “todos/as 

aqueles/as que necessitam de apoio na busca e defesa de direitos negados pela 

lésbofobia, homofobia e transfobia e suas famílias que também necessitam de apoio e 

orientação.” No entanto, LGBTs não são apenas aqueles que lutam por direitos, os que 

não lutam por direitos e pertencem ao grupo também são LGBT, e a família dos 

homossexuais mesmo necessitando de apoio e orientação não são, de modo geral, 

LGBTs; a segunda diz:  
LGBTs são aquelas pessoas que transgridem (aos olhos dos padrões 
heterossexistas) as normas estabelecidas para a identidade e o 
comportamento no âmbito das relações de gênero e da sexualidade. Assim, 
mulheres que se sentem atraídas e se relacionam afetiva e sexualmente com 
outras mulheres – as lésbicas – sofrem violência simbólica e física por 
desafiarem a ordem cultural e social vigente. O mesmo vale para os homens 
(no caso, os gays) e para homens e mulheres que se relacionem com ambos 
os sexos (os bissexuais). No quesito da identidade de gênero, travestis e 
transexuais, são a ponta do iceberg, pois são os alvos preferenciais daquela 
parcela da sociedade que não admite que possa haver uma vivência da 
masculinidade e da feminilidade que não aquela socialmente imposta pela 
heteronormatividade. Disto desta forma, estamos falando de todas as pessoas 
que não se coadunam com a heterossexualidade compulsória nem com o 
binarismo (macho x fêmea / masculino x feminino) [...]. 
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 A visão da ONG Sudeste demonstra a amplitude acerca do que significa compor 

o segmento LGBT, concordamos que esta deveria ser a visão daqueles que desenvolvem 

e atuam nas políticas públicas para o segmento, uma vez que, partindo desta 

compreensão, ser LGBT transcende estar ou não na luta por direitos, está atrelado à 

identidade e forma de autorreconhecimento no mundo. Por isso é mais amplo, 

abrangente e plural. 

Refletimos que é necessário aos formuladores das políticas públicas para 

inclusão da população LGBT não somente a adoção da visão daqueles que compõem o 

segmento, mas também é necessário compreender a visão daqueles que são 

identificados como homofóbicos, para que as ações sejam, todavia, mais assertivas. 

Respeitando a visão que o segmento tem de si e compreendendo como opera a lógica do 

pensamento dos que manifestam preconceitos e discriminações aos homossexuais, será 

possível atingir melhores resultados com as políticas públicas afirmativas. 

 

3.2. A implementação do Programa Brasil sem Homofobia 

 
Neste tópico focaremos nas ações específicas aos campos da educação e dos 

direitos humanos, apresentaremos as relações de forças que foram vivenciadas neste 

processo. 
 

3.2.1. As implicações educacionais do PBSH e o contrassenso da escola brasileira 

 

No Programa de Ações do Programa Brasil sem Homofobia, o título V - Direito 

à Educação: promovendo valores de respeito à paz e a não-discriminação por orientação 

sexual, traz em seu escopo uma orientação com sete ações no campo da educação, que 

diz: “Elaborar diretrizes que orientem os Sistemas de Ensino na implementação de 

ações que comprovem o respeito ao cidadão e à não-discriminação por orientação 

sexual.” (p. 22). Passemos a analisar cada uma das ações previstas no PBSH que 

concerne à educação e os possíveis desdobramentos no âmbito da política pública: 

 

1. Fomentar e apoiar curso de formação inicial e continuada de professores na área 

da sexualidade. 

Este ponto foi desenvolvido no âmbito nacional com formações direcionadas ao 

coletivo de professores/as das escolas públicas. O projeto criado, denominado “Escola 
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sem Homofobia” teve atuação direta da ABGLT com o Ministério da Educação, 

desenvolvido em parceria com outras organizações, segundo Toni Reis a iniciativa foi 

possível graças a uma emenda de 3 milhões que fora conquistada com a Frente 

Parlamentar pela Cidadania LGBT. O Projeto Escola sem Homofobia foi estruturado 

com as seguintes atividades: realização de 5 seminários, um em cada região do país; 

uma pesquisa realizada em 11 capitais; elaboração de kit de material educativo; e 

capacitação de técnicos da educação e representantes do movimento na disseminação e 

implementação do material educativo. 

A ONG do Sudeste quando tratamos das iniciativas no âmbito da educação 

afirma:  
No caso do MEC, a resposta inicial foram os financiamentos às 
ONGs para o desenvolvimento de ações de advocacy e de 
formação docente continuada junto às redes públicas escolares. 
Do ponto de vista numérico, foi uma gota no oceano. No 
entanto, muitas dessas experiências foram primorosas no 
sentido de difundir uma preocupação ética em relação a uma 
parcela significativa de estudantes submetida a tratamentos 
vexatórios, que os conduzia inevitavelmente a sequelas 
emocionais e físicas e ao abandono escolar por ver naquele 
ambiente um verdadeiro inferno. 
 

A ONG do Nordeste desenvolveu uma parceria com a SEDH e o Governo do 

Estado de Pernambuco um projeto de capacitação de professores, atividade que teve 

relação direta com o PBSH. A ONG do Sul não desenvolveu atividades no âmbito 

educacional, mas percebe a necessidade de fazê-lo. A ONG Norte realizou palestras em 

escolas e fortaleceu a articulação com a Secretaria de Educação do Estado. A ONG do 

Centro-Oeste salienta a parceria realizada com o Instituto Biosfera, que tem caráter de 

formação educacional. 

Vale notar que outras iniciativas estão sendo feitas em diversas universidades 

brasileiras, como é o caso do Projeto Anti-homofobia desenvolvido desde 2008 pelo 

Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania GLBT da Universidade Federal de Minas 

Gerais (Nuh/UFMG), com o apoio do MEC, o curso desenvolve a Formação de 

Profissionais da Educação para a Promoção da Cultura de Reconhecimento da 

Diversidade Sexual e da Igualdade de Gênero. O coordenador curso Prof.º Dr. Marco 

Aurélio Máximo Prado afirma para o site da UOL23 que já formou aproximadamente 

500 professores da rede pública de Minas Gerais. 

                                                           
23 Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/educacao/2011/05/27/em-minas-projeto-anti-homofobia-na-
escolas-funciona-desde-2008-com-apoio-do-mec.jhtm>. Acesso em 20 mai. 11. 

http://noticias.uol.com.br/educacao/2011/05/27/em-minas-projeto-anti-homofobia-na-escolas-funciona-desde-2008-com-apoio-do-mec.jhtm
http://noticias.uol.com.br/educacao/2011/05/27/em-minas-projeto-anti-homofobia-na-escolas-funciona-desde-2008-com-apoio-do-mec.jhtm
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O MEC em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, disponibilizou, em 

2006, um curso semi-presencial, denominado Educação na Diversidade e Cidadania, 

que teve 180 horas e foi direcionado à formação continuada dos professores/as da 

educação básica e outros interessados. Dentre os objetivos do curso, está a discussão 

sobre “orientação afetivo-sexual”. 

Observa-se que o MEC teve importante atuação nesse sentido, podemos 

compreender que houve um plano de formação inicial e continuada de professores/as no 

entanto não há evidências que este projeto tenha continuidade no decorrer dos anos. 

 

2. Formar equipes multidisciplinares para avaliação dos livros didáticos, de modo a 

eliminar aspectos discriminatórios por orientação sexual e a superação da 

homofobia. 

Não foi possível observar qualquer menção de que estas equipes tenham sido 

criadas, o que é explícito e inclusive foi pauta GAT 4: Educação, diversidade e 

heteronormatividade: ser educado é assimilar a norma ou mudar a regra?, coordenado 

pelos professores e pesquisadores Rogério Junqueira e Fernando Seffner, no 8º 

Encontro Nacional Universitário da Diversidade Sexual (ENUDS) em 2010, é a extrema 

dificuldade existente para acessar o mercado das editoras no Brasil e que os livros 

didáticos e paradidáticos continuam a cultuar visões sexistas e heteronormativas nas 

mais diversas disciplinas. 

No dossiê “Homofobia nos livros didáticos, um desafio ao silêncio”, publicado 

na Revista de Psicologia Social em 2008, as professoras e pesquisadoras Cláudia 

Vianna e Débora Diniz reúnem materiais contundentes do cenário heteronormativo 

forjado também pelos livros didáticos. Na análise não foram identificadas injúrias 

homofóbicas, mas o silenciamento da questão homossexual e não identificação da 

homoafetividade em nenhum material salienta a homofobia explícita em materiais que 

são desenvolvidos, teoricamente, com a finalidade de construção da cidadania. Como 

pontuam as pesquisadoras, a realidade brasileira no que diz respeito à diversidade 

sexual é ainda assustadora. Infelizmente a questão da diversidade sexual não obteve 

avanços comparados às questões do racismo e de igualdade de gênero. 

Como salienta a ONG do Sudeste: “Ressalte-se também o esforço empreendido 

por algumas ONGs de elaborar material paradidático de apoio (como foi o caso do 

CORSA em parceria com a ECOS, em São Paulo)”. 
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3. Estimular a produção de materiais educativos (filmes, vídeos e publicações) 

sobre orientação sexual e superação da homofobia. 

Além dos informativos confeccionados pelas ONGs do Movimento LGBT, não 

se pode afirmar que o Governo divulgou qualquer material direcionado às escolas para o 

combate à homofobia. Vivenciamos no ano de 2011 uma pseudopolêmica nominada 

pejorativamente pelos conservadores de “kit gay”, trata-se de um material educativo que 

estava sendo construído pelo MEC. O material educativo que foi elaborado por uma 

equipe multidisciplinar que tinha como público-alvo os “estudantes”, há inúmeras 

discussões sobre quais estudantes se dirigia, do Ensino Fundamental? Do Ensino 

Médio? Apesar dos dissensos, o fato é que o material foi ridicularizado e classificado 

como “formador de futuros gays” por políticos como Jair Bolsonaro (PP-RJ).  

Decerto o material não apresenta uma excelente qualidade cinematográfica, 

entretanto, jamais poderia ser classificado como indutor à homossexualidade, 

principalmente porque a orientação sexual não é algo a ser induzido, pois não se trata de 

uma opção. Percebemos que é necessário um trabalho de orientação à população para 

que todos compreendam que o desejo sexual é algo pessoal e íntimo, portanto, nenhum 

material educativo terá o poder de persuadir a orientação sexual de quem quer que seja. 

Por fim, o projeto sofreu retaliação pelas bancadas evangélica e católica, 

composta pela Frente Parlamentar Cristã, que pressionaram a Presidenta Dilma e foi ela 

quem vetou a distribuição do material24. Como endossa o Deputado Federal Jean 

Wyllys (PSOL) em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo pelo portal UOL 

e Folha.com (ANEXO L), é bastante claro que a Frente Parlamentar Cristã é contrária à 

cidadania LGBT, ressaltando raras exceções. O fato causou rebuliço que estremeceram 

inclusive relações no próprio Partido dos Trabalhadores, que tem um segmento LGBT 

bastante articulado intrapartido. Segue um trecho da Carta Aberta da Setorial Nacional 

LGBT do Partido dos Trabalhadores25 do dia 26 de maio de 2011:  

Não concordamos, em nenhuma hipótese, com a possibilidade dos 
materiais elaborados pelo projeto Escola sem Homofobia não chegarem 
a seus destinatários. Presidenta: Um governo progressista, protagonizado 

                                                           
24 Para maiores aprofundamentos, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/920652-dilma-
suspende-kit-gay-apos-protesto-da-bancada-evangelica.shtml>. Acesso em 02 nov. 11. 

25 Para consultar a Carta Aberta na íntegra. Disponível em: 
<http://www.correaneto.com.br/site/?p=8696>. Acesso em 07 set. 11. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/920652-dilma-suspende-kit-gay-apos-protesto-da-bancada-evangelica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/920652-dilma-suspende-kit-gay-apos-protesto-da-bancada-evangelica.shtml
http://www.correaneto.com.br/site/?p=8696
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por um partido de esquerda, dirigido por uma militante com a sua biografia, 
não pode transigir com princípios fundamentais da democracia. [grifos do 
autor] 

O Projeto Escola sem Homofobia, dentre as ações e seminários regionalizados, 

consta de um vídeo denominado Boneca na Mochila, elaborado pela ECOS, que conta o 

drama da mãe que teve seu filho “flagrado” na escola com uma boneca na mochila.  

Outros materiais foram produzidos, mas ao que consta, não se trata de 

iniciativas diretamente relacionadas ao PBSH, como o excelente curta-metragem “Eu 

não quero voltar sozinho”, da Lacuna Filmes, elaborado com o apoio do Ministério da 

Cultura, Secretaria do Áudio Visual e do Governo de São Paulo, além, evidentemente, 

das parcerias privadas, narra a história de um garoto cego que se apaixona pelo amigo e, 

no fim da ficção, tem seu amor correspondido. O curta foi exibido em mais de 47 

Festivais e recebeu mais de 45 prêmios, dentre eles o Festival de Cinema Gay do Reino 

Unido26. A Lacuna Filmes produziu também o “Café com Leite” premiado com o 

Grande Prêmio VIVO do Cinema Brasileiro de Melhor Curta-Metragem de Ficção. 

Ambos os filmes tem roteiro e direção de Daniel Ribeiro e demonstram que os materiais 

podem ser confeccionados com qualidade. 

 

4. Apoiar e divulgar a produção de materiais específicos para a formação de 

professores; 

No ano de 2005, integrando o Programa Educação para a Diversidade e 

Cidadania, 15 projetos para a formação de professores foram aprovados pelo MEC, 

sendo 03 na Região Nordeste, 02 na Centro-Oeste, 06 na Sudeste e 04 na Região Sul. 

Os editais para a realização de trabalhos no campo da educação foram liderados pelo 

MEC, a ONG do sudeste que participou da pesquisa teve um projeto aprovado, 

denominado “Diversidade Sexual na Escola” que foi realizado na cidade de São Paulo 

no ano de 2006 e no ano de 2007 teve a continuidade projeto também aprovada. No 

entanto, para a surpresa de todos, no ano de 2007 o programa obteve um corte de 61,1% 

do orçamento executado em 2006. A partir daí podemos notar a desimportância 

atribuída à temática, uma vez que os recursos alocados para o desenvolvimento da 

formação dos professores foram acrescidos em outros programas. 

                                                           
26 Disponível em: <http://acapa.virgula.uol.com.br/cultura/curta-eu-nao-quero-voltar-sozinho-vence-
festival-de-cinema-gay-do-reino-unido-assista/3/9/14954>. Acesso em 02 nov. 11. 

http://acapa.virgula.uol.com.br/cultura/curta-eu-nao-quero-voltar-sozinho-vence-festival-de-cinema-gay-do-reino-unido-assista/3/9/14954
http://acapa.virgula.uol.com.br/cultura/curta-eu-nao-quero-voltar-sozinho-vence-festival-de-cinema-gay-do-reino-unido-assista/3/9/14954
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Observe a tabela do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada sobre os 

números supracitados: 

 

 
O Governo Federal desenvolveu ainda o Projeto Escola sem Homofobia que 

coordenado pelo MEC sofreu um golpe fatal dos reacionários à causa LGBT quando os 

materiais seriam disponibilizados às escolas. Em Nota Oficial a ABGLT, a Pathfinder 

do Brasil, a ECOS – Comunicação em Sexualidade e a Reprolatina – Soluções 

Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva, se posicionam e esclarecem à população 

sobre a estrutura, metodologia e conteúdos que compõem o macro-projeto que teria seu 

apogeu com a distribuição dos materiais produzidos nas escolas da rede pública. 

 

5. Divulgar as informações científicas sobre sexualidade humana. 

Este é um tema que consta em pauta no âmbito governamental desde a criação dos 

temas transversais dos parâmetros curriculares que inclui a Orientação Sexual como 

assunto a ser discutido e desmitificado, não só no que se refere à questão da 

homossexualidade, mas também sobre gravidez na adolescência, métodos 
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contraceptivos, saúde sexual, masturbação, abuso sexual etc. As Secretarias de Saúde 

têm se manifestado na promoção de atividades informativas acerca da sexualidade 

humana, organizando seminários e ciclos de palestras; o Ministério da Saúde teve 27 

ações iniciadas no âmbito LGBT e tem a proposta mais efetiva em todo o mundo no 

enfrentamento ao HIV-AIDS. 

O próprio Projeto Escola sem Homofobia desenvolveu uma pesquisa em 11 

capitais, envolvendo 1406 participantes (secretários de saúde, gestores, professores, 

estudantes e comunidade escolar), cujo objetivo foi “conhecer a percepção das 

autoridades educacionais, equipe docente, funcionários/as e estudantes da rede pública de 

ensino, sobre a situação da homofobia no ambiente escolar, para dar subsídios ao programa 

Brasil sem Homofobia” (ANEXO M). Um dos encaminhamentos da pesquisa foi a 

divulgação de matérias educativos para as escolas, mas como já fora mencionado 

anteriormente, o material foi vetado. 

Um dos sujeitos da pesquisa, a ONG Centro-Oeste, estava à época da aplicação do 

questionário, desenvolvendo uma parceria com o Instituto Biosfera em um congresso 

on-line sobre educação, política, saúde, programas sociais, meio ambiente, etc. 

Deste modo, compreendendo a lógica do dispositivo da sexualidade, 

reconhecemos as interfaces que tais iniciativas têm com a promoção e proteção dos 

direitos de LGBTs. Principalmente porque todos os temas tratados são de suma 

importância à cidadania dos homossexuais, e mesmo algumas delas não explicitando se 

tratar de uma ação do PBSH, é possível identificar a relação existente. 

 

6. Estimular a pesquisa e difusão de conhecimentos que contribuam para o 

combate à violência e à discriminação de LGBT. 

As pesquisas sobre sexualidade têm crescido em nosso país, algumas 

universidades como a UFMG, UNICAMP e UFG contam com Centros específicos para 

esta temática, contudo, não temos subsídios suficientes para identificar este avanço 

como conquista do Programa Brasil sem Homofobia. Observamos que as relações 

existem, justamente porque a homossexualidade e a homofobia têm figurado como tema 

de discussão em campos muito distintos, principalmente na educação, saúde e direito. 

Além das pesquisas que fomentaram a criação do Programa Brasil sem 

Homofobia que já foram citadas anteriormente, não foi criado nenhum mecanismo 

sistemático de investigação que pudesse dar respostas à homofobia, segundo Toni Reis 

houve recentemente uma pesquisa organizada pelo Departamento de DST, AIDS e 
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Hepatites Virais do Ministério da Saúde junto à população gay de 10 capitais, onde 54% 

dos entrevistados afirmavam que sofreram algum tipo de preconceito no local de 

trabalho. Toni Reis alega que: “isso é um problema sério e o Governo não percebe este 

tipo de discriminação”. 

 

7. Criar o Subcomitê sobre Educação em Direitos Humanos no Ministério 

da Educação, com participação do movimento de homossexuais, para acompanhar e 

avaliar as diretrizes traçadas. 

Segundo página do MEC27, houve a criação do subcomitê sobre Educação em 

Direitos Humanos no ano de 2005, no entanto, não foi possível averiguar a participação 

do movimento LGBT nesta constituição. Dentre as afirmativas presentes na nota, 

destacamos a composição do subcomitê: secretarias de Educação Superior 

(SESu/MEC), de Educação Básica (SEB/MEC), de Educação Profissional e 

Tecnológica (Setec/MEC) e de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade 

(Secad/MEC). Novamente a falta de monitoramento do PBSH causa dificuldades de 

apreensão dos fatos e ações desenvolvidas. 

 

 Por fim, analisando o cenário da educação nacional, precisamos focar o trabalho 

da educação formal desenvolvido nas escolas, e compreendemos o celeiro de violências 

que está sendo gerado cotidianamente à população LGBT. A escola pouco avançou no 

tratamento de temas e combate aos preconceitos e discriminações que são muitas vezes 

forjados e fortalecidos no ambiente escolar. Negros e negras, gordos e gordas, 

deficientes, homossexuais e as mulheres de modo geral, continuam sendo vítimas de 

violências nas escolas, e, como já fora pontuado anteriormente, o risco de naturalização 

destas violências é um dos pontos mais sensíveis desta descoberta. Decerto as ONGs 

LGBTs têm acessado as escolas para o combate à homofobia, das ONGs pesquisadas 

apenas a representante da região sul não tinha ações voltadas para o campo da educação, 

entretanto, ainda é um trabalho insipiente tendo em vista o frágil apoio estatal. 

Nesse sentido a escola, espaço “criado para a cidadania”, mantém-se como um 

dos principais locais de violação de direitos da população LGBT, este dado é 

amplamente comprovado em qualquer pesquisa realizada no campo educacional, para 

                                                           
27 Maiores informações, disponível em: 
 <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2870&catid=202>. Acesso 
em 10 fev. 11. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2870&catid=202
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ilustrar a afirmativa trazemos alguns números levantados pela pesquisa Juventudes e 

Sexualidades, publicada em 2004 pela UNESCO: 39,6% dos estudantes masculinos não 

gostariam de ter um colega de classe homossexual; 35,2% dos pais não gostariam que seus 

filhos tivessem um colega de classe homossexual, e para ser mais contundente acerca da 

realidade das escolas brasileiras: 60% dos professores afirmaram que não têm 

conhecimento o suficiente para lidar com a questão da homossexualidade na sala de aula. 

 

 

3.2.2. O Programa Brasil sem Homofobia e a promoção dos Direitos Humanos 

LGBT 

 
Compreendendo o universo dos Direitos Humanos como a possibilidade de 

gozar dos direitos disponíveis na sociedade, entendemos que estes direitos perpassam os 

mais diversos âmbitos da vida social, desde os direitos mais elementares, como o direito 

à vida a direitos mais específicos, como são os direitos sexuais, pauta que permeia todo 

este trabalho. Sendo assim, retomamos a discussão com a resposta do presidente da 

ABGLT quando perguntado sobre ações desenvolvidas para promoção dos Direitos 

Humanos de LGBT:  
Tudo o que nós fazemos é baseado na questão dos Direitos Humanos, 
inclusive observamos os princípios fundamentais da Constituição Federal em 
seus artigos 3º e 5º que são os que falam dos Direitos Humanos e a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, da igualdade de direitos e da 
não discriminação. Então tudo o que está nas escolas, cultura, no combate e 
prevenção à AIDS são tudo questões relacionadas aos Direitos Humanos. 
Assim como os Centros de Referência, os eventos que nós estamos fazendo 
na temática LGBT. 

 
 Notadamente esta é uma questão que transparece enorme consenso entre os 

sujeitos da pesquisa, todas as ONGs se percebem atuando na promoção dos direitos 

humanos de LGBTs. Seja no âmbito da saúde, da segurança pública, da educação, 

através dos Centros de Referência ou por iniciativas realizadas em campo, observamos a 

clareza de que a luta LGBT está pautada no combate à violação dos seus direitos. 

A própria justificativa do PBSH nos diz: 
Desde o início da década de 1989, assistimos, no Brasil, a um fortalecimento 
da luta pelos direitos humanos de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e 
bissexuais (GLBT). Associações e grupos ativistas se multiplicaram pelo 
País. Atualmente, há cerca de 140 grupos espalhados por todo território 
nacional [este número já ultrapassa 350 ONGs em 2011]. 

 

Visto deste modo percebemos que articulando as ações do Programa Brasil sem 

Homofobia às iniciativas realizadas pelo Movimento e ONGs LGBTs, diversas formas 
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de promoção dos direitos de LGBTs estão sendo paulatinamente postos em pauta e 

trazidos à visibilidade. São marchas, paradas, palestras, criações de Centros de 

Referência, organização política, multiplicação da sociedade civil organizada, inserção 

da discussão sobre homossexualidade e homofobia nas escolas, luta pela dignidade nas 

unidades prisionais, a realização de pesquisas e conquistas no âmbito da justiça e 

legislação, demonstram a multiplicidade de fatores que convergem à concepção de que 

temos avanços na conquista de cidadania para a população não-heterossexual. 

No entanto, quando buscamos quantificar o número de leis realizadas em prol de 

LGBTs, nos deparamos com números ínfimos diante da enorme problemática da 

homofobia, compreendemos as leis são mecanismos de segurança que promovem o 

respeito institucional da população não-heterossexual. 

Acerca das legislações estaduais que tratam dos direitos de LGBTs, podemos 

perceber que muito ainda precisa ser feito, uma vez que, mais da metade dos estados da 

federação (15 Estados) não tem sequer uma legislação que proteja e/ou assegure direitos 

a LGBTs, conforme podemos ver no gráfico abaixo: 

 Dados categorizados, informações extraídas do sítio da ABGLT (www.abglt.org.br) 

 

 Em se tratando dos municípios, o resultado não é muito animador, quando 

recordamos que o Brasil tem 5.561 municípios segundo dados do IBGE. 

 

 

http://www.abglt.org.br/
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Iniciativas Municipais

Nenhuma Iniciativa ( AC, AP, AM, 
GO, MA, MS, PA, PB, RO, RR, SE, 
TO)

Uma Iniciativa (AL: Maceió, BA: 
Salvador, CE: Fortaleza, DF, ES: 
Colatina, MT: Cuiabá, PR: 
Londrina, PI: Teresina, RJ: Rio de 
Janeiro, RN: Natal, SC: 
Blumenau)

Três Iniciativas (PE: Recife 2 e 
Olinda, RS: Porto Alegre 2 e 
Nova Hamburgo)

Quatro Iniciativas (SP: São Paulo 
2, Campinas e Bragança Paulista)

Cinco Iniciativas (MG: Alfenas, 
BH, Contagem, Juiz de Fora e São 
João Del Rei)

Dados categorizados, informações extraídas do sítio da ABGLT (www.abglt.org.br) 

 

 Deste modo podemos observar que o Brasil tem 26 legislações municipais 

específicas para a população LGBT, distribuídas em 15 Estados da Federação e o 

Distrito Federal. É, sem dúvida, um número muito insipiente de iniciativas, o que chama 

a atenção da sociedade civil organizada e do Movimento LGBT no que tange a luta para 

assegurar novas conquistas em todos os rincões do país. Chama a atenção também para 

a criticidade e consciência no exercício do voto, pois são os representantes do povo que 

formulam as legislações que promovem e asseguram as normas que regem o convívio 

social e o estado de direitos. 

http://www.abglt.org.br/
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 Corroboramos com o pensamento de Borrillo quando diz que “a lei pode facilitar 

a mudança social relativa à imagem dos homossexuais e da homossexualidade, mas ela 

continuará sendo ineficaz se não for acompanhada por um trabalho pedagógico” 

(p.112). Mas o retrato a situação brasileira é precário: nem sequer leis nós temos, e o 

trabalho pedagógico colocado por Borrillo como arremate à lei, para nós, deve ser um 

trabalho precedente à legislação que teima em não se concretizar, basta lembrar que a 

criminalização da homofobia não é aprovada desde 2006. 
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Capítulo 4 
 
4. Buscando respostas, caminhos e reflexões 

 
“O Brasil só terá uma democracia verdadeira quando formos um país de iguais, às 

vezes as pessoas tentam nos entender apenas com perguntas, mas somos pessoas 
que buscam apenas o direito de ser reconhecidos como pessoa humana, que têm 

direito ao trabalho digno, ao estudo, à família, ao amor e a todo o resto.” 
ONG Centro-Oeste 

 
Ao final de um trabalho de pesquisa, que buscou imergir nas relações de saber-

poder que fundaram a criação e funcionamento do Programa Brasil sem Homofobia, 

trazendo elementos significativos da bibliografia e documentos existentes, confirmamos 

nossa hipótese de que o PBSH não alcançou seu objetivo central: “promover a cidadania 

de gays. lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais, a partir da equiparação de direitos 

e do combate à violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a especificidade 

de cada um desses grupos populacionais.” (PBSH p. 11). Contudo, deparamo-nos 

também com a necessidade de elucidar alguns pontos que despertaram curiosidade, 

reflexão e que apontam caminhos e respostas à causa complexa da manutenção da 

homofobia no Brasil. 

Definitivamente não se trata de uma prescrição aos moldes médicos, são nortes 

encontrados como produtos desta pesquisa, que podem ser metaforicamente 

compreendidos como bastões numa corrida de revezamento28, e por isso carecem de 

novos corredores que, de posse do bastão, deem continuidade à corrida. 

 
4.1. Análise dos questionários 

 

Todo trabalho de pesquisa foi enriquecido com a entrevista realizada com a 

ABGLT, que foi explorada em todo o trabalho, e com o questionário aplicado às ONGs 

aqui denominadas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 

Iniciamos nosso questionário às 5 ONGs participantes com a seguinte pergunta: 

como surgiu a ideia de criação da ONG? Todas ONGs apresentam elementos de 

enfrentamento às mais diversas situações: militância na luta contra o preconceito e a 

                                                           
28 Numa de nossas aulas no Mestrado em Educação na Universidade Metodista de São Paulo, a Prof.ª 
Roseli Fischmann utilizou esta metáfora para elucidar o trabalho da comunidade acadêmica em busca de 
resultados com as pesquisas. 
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discriminação de LGBTs; altos números de mortes de LGBTs nos municípios; e para 

fins de orientação e proteção. Nota-se que estas ONGs existem pelas violências sofridas 

pelo segmento LGBT e pela necessidade de proteção que esta população necessita. 

Ratificando esta realidade, o Grupo Gay da Bahia apresenta anualmente um relatório 

que contabiliza as mortes dos homossexuais no Brasil, em 2011 foram 251 homicídios, 

outro dado foi apresentado no relatório de 2011, o número de violências homofóbicas 

não letais, foram 282 ocorrências, vale ressaltar que grande parte das violências não 

podem ser contabilizadas pelo medo da exposição e silêncio das vítimas, como indica o 

relatório. 

Sobre a proposta de atuação, todas convergem à questão dos direitos humanos de 

LGBTs, este discurso perpassa todas as respostas apresentadas pelas ONGs. 

Percebemos que a partir da ‘direitificação29’ da sexualidade, o discurso da resistência é 

incorporado na luta por direitos sexuais. É nesse momento que notamos como temos 

caminhado para uma educação em direitos humanos, seja nos espaços formais ou nos 

espaços não formais, é a partir do campo dos direitos humanos que a homossexualidade 

tem sido reivindicada como direito sexual. Os direitos humanos têm assumido as mais 

diversas demandas que são postas ao bem-viver em sociedade, e a luta contra a 

homofobia assume papel importantíssimo na cidadania de LGBTs. 

Questionadas sobre a participação no processo de criação do PBSH, exceto a 

ONG Norte, todas as ONGs consideram que participaram. Como todas são afiliadas à 

ABGLT, todas tiveram participação na criação do Programa, afinal a ABGLT foi a 

principal mentora do Programa junto à Secretaria de Direitos Humanos. Tal como 

pontua a ONG Nordeste: 
 

O PBSH foi criado com a participação dos movimentos sociais do Brasil 
inteiro, com a participação da ABGLT, das ONGs afiliadas à ABGLT, 
universidades, a gente pode ver o PBSH nascer e isso é importantíssimo 
porque ele traça linha de políticas públicas para a nossa população. 
 

A falta de entendimento expressa nesta amostragem nos traz à reflexão um ponto 

de suma importância acerca da criação e implementação do Programa, primeiro: nem 

mesmo as ONGs, militantes do segmento, tiveram apropriação suficiente da construção 

da principal política pública contra a homofobia em nosso país. Conjecturamos, 

                                                           
29 A direitificação diz respeito à observância da sexualidade a partir do viés do direito. Neste caso, dos 
direitos humanos. 
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portanto, se a ABGLT tem conseguido articular e representar com eficácia um segmento 

tão heterogêneo e desprotegido.  

Notamos ainda que estes reflexos podem ser percebidos na falta de 

conhecimento que a população, em geral, e educadores, em específico, têm a respeito do 

PBSH. Em todos os espaços que estive apresentando esta pesquisa, a imensa maioria 

dos estudantes e professores não tinham conhecimento da existência do PBSH. 

 Sobre apoios financeiros recebidos pelas ONGs provenientes do PBSH, as 

respostas são diversas: 3 ONGs, Nordeste, Norte e Sudeste, receberam apoio, a Sudeste 

salienta que “com a criação do Programa foi instituída uma linha de financiamento de 

projetos pelo MEC que aportou recursos destinados à formação de professores em 

Diversidade Sexual na Escola.” Porém as ONGs Sul e Centro-Oeste afirmam não ter 

recebido recursos através do Programa. Neste caso, trazemos à reflexão a possível 

necessidade de formação dos integrantes das ONGs LGBTs em projetos sociais 

voltados ao combate da homofobia, principalmente porque os financiamentos 

disponíveis pelo poder público são majoritariamente aprovados por projetos. 

 A importância do Programa Brasil sem Homofobia é expressa nas falas das 

ONGs que reafirmam se tratar da “(...) primeira iniciativa organizada e sistêmica por 

parte do Governo Federal” (Sudeste); “(...) o maior passo do movimento LGBT 

brasileiro em construir estratégias de ações e orientações na busca de políticas 

afirmativas no âmbito federal.” (Norte). A ONG Nordeste salienta a importância 

democrática de sua construção: “Justamente a maneira como ele foi criado, não veio de 

cima para baixo, veio do intermédio dos movimentos e da militância...”. Centro-Oeste 

diz que o Programa em si é bom, o problema é que as propostas não se realizam. 

Um ponto muito importante salientado na pesquisa foram as criações dos 

Centros de Referência de Combate à Homofobia, que existem em todas as regiões do 

país. Outro ponto que recebeu destaque foi a convocação da Conferência Nacional 

LGBT, que foram antecedidas pelas Conferências Regionais (Estaduais e/ou 

Municipais) e que, por sua vez, gerou o Plano Nacional LGBT. 

Observamos no questionário da ONG Sul um ponto que chama à atenção: “Para 

nós travestis e transexuais o Programa deixa muito a desejar, já que nós sofremos 

transfobia porque não somos homossexuais e sim travestis heterossexuais.” 

Primeiramente nos é bastante claro que nem toda travesti é heterossexual, esta é uma 

das identidades sexuais possíveis no coletivo. O que temos de concreto é que o PBSH é 
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bastante generalista, aponta nortes no combate à homofobia, mas não foca suas 

estratégias em temas específicos intrassegmento, como seria o caso da “transfobia30”. 

Os pontos negativos apontados pelas ONGs e pela ABGLT dizem respeito à 

falta de recursos específicos ao Programa, ou seja, os integrantes das ONGs e da 

ABGLT vivem um verdadeiro processo de mendicância aos Ministérios e representantes 

do povo para conseguir recursos. Militantes do Brasil inteiro têm que negociar com 

deputados e senadores nessa peleja. Outro ponto é a falta de centralidade das ações que 

foram pulverizadas nos Ministérios, sem ter um plano para monitoramento e avaliação. 

Por fim e possivelmente de maior impacto à sociedade, foi a não aprovação da lei de 

criminalização da homofobia (PLC 122/06), que circula em eternos trâmites desde 

2006. Mesmo compreendendo que o Programa Brasil sem Homofobia não se propôs a 

criminalizar a homofobia, afinal esta decisão está no âmbito legislativo e não no 

executivo, este conjuminado de respostas pautou nossas análises acerca na 

funcionalidade do Programa Brasil sem Homofobia. 

Percebemos que a criminalização da homofobia será a maior conquista em 

termos de direitos numa sociedade que protege a população homossexual e defende a 

cidadania do segmento, entendemos que, por isso mesmo, este é um ponto crucial na 

luta do movimento LGBT no Brasil. 

Questionadas se as ações das ONGs estão localizadas no cerne dos direitos 

humanos, todas as ONGs afirmam que sim e fazem citações das ações. Notamos que 

existe pertença na luta de cada entidade ao universo dos direitos humanos, o que 

corrobora com nosso primeiro tópico do capítulo 1: ‘direitos sexuais são direitos 

humanos’. 

No âmbito da educação, como já pontuamos anteriormente, somente a ONG Sul 

não tem ações voltadas ao segmento, no entanto reitera que é necessário e afirma que 

terão ações voltadas para travestis e transexuais na adolescência e maior idade. 

Percebemos que educação e direitos humanos são universos com interfaces bastante 

profundas, as ONGs de nossa amostragem apresentam ações educativas em presídios, 

nos Centros de Referências, nas escolas, palestras em diversos espaços e apoio em 

congresso on-line com o Instituto Biosfera. 

Ao serem questionadas se o PBSH tem proporcionado a inclusão do segmento 

LGBT e em que nível estaria esta inclusão, percebemos a descrença e o cansaço das 

                                                           
30 Trataremos desta temática na sequência do capítulo. 
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ONGs Sul e Centro-Oeste, que não percebem efetivos avanços e não aparentam 

esperança. 

As ONGs Nordeste, Sudeste e Norte percebem fragilidades, mas acreditam na 

democratização das ideias estandardizadas num país sem homofobia. São ressaltadas as 

inserções em Coordenadorias e Assessorias, mas, de fato, não é possível mensurar o 

nível da inclusão do segmento LGBT. A ONG Sudeste nos diz: 

 
(...) tal inclusão depende fundamentalmente de mudanças culturais que 
incidam sobre a maneira como LGBT são vistos (preconceito) e como são 
tratados (discriminação). Neste sentido, há uma homofobia que se origina 
principalmente de visões conservadoras (apoiadas, sobretudo, em argumentos 
religiosos fundamentalistas – isto é, aqueles que se valem de interpretações 
literais de textos considerados sagrados, sem nenhuma contextualização) que 
se espraia para o resto da sociedade na forma de homofobia afetiva 
(dificuldade de conviver com LGBTs), de homofobia cognitiva (aquela que 
aceita a existência de LGBTs individualmente, mas nega a eles qualquer 
direito ou reconhecimento social), e a homofobia institucional, que se apega a 
letra da lei e das regras estabelecidas para inviabilizar qualquer 
comportamento que não seja a heterossexualidade socialmente sancionada. 
 

 Esta afirmação da Sudeste remonta nossa ideia acerca do preconceito que gera 

discriminação ao segmento LGBT, que são vividos de diversos modos e fomentados em 

diversas instâncias, mas todos geram violência e desumanização. 

 Quando focamos na percepção das ONGs sobre o segmento LGBT, 

perguntando: quem são LGBTs na visão da ONG? Percebemos a miscelânea que a 

própria sigla causa. ONG Sul: “É toda população lésbica, gays, bissexuais e travestis.”. 

ONG Nordeste: “são lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, que a gente 

identifica enquanto sujeitos que afirmam esta identidade sexual.”. ONG Centro-Oeste: 

“Somos pessoas que apenas querem ter cidadania reconhecida por todos (...). Lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transgêneros”. 

A ONG Sudeste apresenta uma visão que se afasta do jargão da sigla e explicita 

com apropriação quem são LGBT: “São aquelas pessoas que transgridem (aos olhos dos 

padrões heterossexistas) as normas estabelecidas para a identidade e o comportamento 

no âmbito das relações de gênero e da sexualidade”. 

Já a ONG Norte, apresenta uma visão estigmatizada sobre quem são LGBT, 

então diz: “Todos/as aqueles/as que necessitam de apoio na busca e defesa de seus 

direitos, negados pela lesbofobia, homofobia e transfobia, e as suas famílias que 

também necessitam de apoio e orientação.” Concordamos que as vítimas de homofobia 

geralmente compõem o segmento LGBT, mas não é condição sine qua non a todos 
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homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais a necessidade de apoio na defesa de 

direitos, a maioria dos homossexuais não está buscando direitos, estão simplesmente 

vivendo sem preocupar-se com isso; outro ponto equivocado é a noção de que a família 

de lésbicas, gays ou travestis são LGBT, nosso entendimento é que esta sigla pretende 

identificar um segmento sociedade e reunir um grupo de seres humanos que têm uma 

orientação sexual diferente da heterossexual. 

Quando questionamos suas visões sobre a diversidade no próprio segmento, vem 

à tona a questão da sociedade que não é homogênea, logo, o segmento LGBT também 

não seria. Pela afirmação de Toni Reis, este tem sido um dos maiores entraves aos 

consensos da luta LGBT. A Nordeste apresenta outra visão: 

 
Você vai ver diversos estereótipos de homossexuais, as travestis e transexuais 
que se identificam enquanto tal, mas em outro momento vão se identificar 
como bissexuais ou heterossexuais; bissexuais que se identificam como gays 
ou heterossexuais; gays como héteros (...), a sexualidade é sócio-histórica, ela 
é construída culturalmente, ela não é algo sólido. Acredito que as 
dificuldades que a gente tem para a implementação do Programa não se dá 
pela heterogeneidade do grupo, se dá pela resistência de muitos grupos 
políticos partidários em perceber isso enquanto direitos, enquanto uma 
política importante para a população. 
 

Em face da questão da diversidade no segmento, Sudeste afirma: “(...), não é 

incomum encontrar gays que são misóginos, pois foram criados numa sociedade 

machista que inferioriza e desvaloriza profundamente o feminino e as mulheres.” A Sul 

afirma: “temos que caminhar um caminho só e lutar por um objetivo, um Brasil melhor, 

sem homofobia, lesbofobia e transfobia, se não lutarmos todos por um objetivo, não 

chegaremos a lugar nenhum”. 

Um dos principais elementos que pudemos destacar destes ricos materiais de 

pesquisa e construção de conhecimento é o poder de resistência que se transmuta nas 

diversas instâncias do segmento, sendo assim, a luta contra a homofobia abarca ideais 

de resistência, de identidade sexual e de gênero, e direitos humanos. A resistência e as 

relações de poder são, neste contexto, a maior interrelação entre o pensamento de 

Michel Foucault e a máxima em voga no cenário público mundial, a luta por direitos 

humanos. 
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4.2. O dispositivo da sexualidade com enfoque na homossexualidade/homofobia: 

organismo vivo e em constante mutação 

 

“O poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a 

relações desiguais e móveis.” 

Michel Foucault 

 

Para compreender a noção de dispositivo com a qual trabalhamos, retomemos 

Foucault ao se tratar do ‘dispositivo’ no livro Microfísica do Poder: 
Através desse termo tento demarcar, em primeiro lugar, o conjunto 
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em 
suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a 
rede que se pode estabelecer entre esses elementos. (1990, p. 244). 
 

Mergulhando no dispositivo da sexualidade com enfoque na 

homossexualidade/homofobia nos foi possível identificar o que chamaremos de 

“agentes”: de saberes, de poderes e de subjetividades. Identificamos como agentes os 

discursos, enunciados, instituições, verdades construídas, estruturas, indivíduos e 

subjetividades que compõem o dispositivo da sexualidade e fomentam agenciamentos 

acerca do tema. 

Denominamos os Agentes de Saberes as construções de verdades, os discursos 

que convergem a práticas, enunciados que representam poder no campo da 

homossexualidade e da homofobia. Aqui estão abarcados conceitos, construções 

científicas, práticas discursivas e não-discursivas que compõem o imaginário e as 

relações sociais. 

São agentes de saberes a psicologia e a medicina, como conhecimentos científicos 

acerca da condição homossexual, da saúde humana e temas correlatos como HIV/AIDS; 

as construções históricas no campo dos direitos humanos que anunciam atualmente os 

direitos sexuais como direito do indivíduo; a educação enquanto ciência que pretende 

desenvolver os seres humanos e promover a cidadania nos espaços formais e não-

formais de educação; a política como conhecimento discursivo nas relações sociais, que 

estabelece comportamentos corretos de acordo com princípios ‘éticos’; a cultura e a 

história como saberes que congregam determinadas populações a partir de sua 

localização geográfica, civilização, costumes e valores; os mitos e o senso comum que 

através do dito e do não dito compõem o imaginário popular e reeditam práticas sem 
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criticidade; diversidade como um novo conceito que reúne as diferenças, respeitando o 

direito ao tratamento igualitário; a religião como verdade construída sobre aquilo que se 

crê, mas que, na lógica do dispositivo da sexualidade, tem pautado comportamentos 

preconceituosos, discriminatórios e violentos; estigmas, preconceitos, violências e 

discriminação como conjunto de teorias, discursos e práticas que infringem diretamente 

na vida dos homossexuais, lhes desumanizando através de práticas homofóbicas. 

Deste modo, buscamos aqui identificar os saberes construídos acerca da 

homossexualidade e da homofobia que as localizam no patamar que estão hoje em nossa 

sociedade. Relacionados aos agentes de saberes, visualizamos os agentes de poderes. 

Os agentes de poderes são estruturas, arquiteturas e instâncias de poder que 

materializam saberes: a família e a sociedade são instituições seculares que demandam 

poder sobre os todos os indivíduos; o Estado, as leis, as normas, a polícia e justiça são 

estruturas reguladoras população, administradoras das relações e garantidoras do poder 

estatal (elite); escolas e igrejas são arquiteturas e poderes importantíssimos ao 

desenvolvimento humano por representar espaços de socialização e contato com o 

divino, dos quais por muitas vezes os homossexuais são alijados e excluídos; a mídia 

como estrutura poderosa de propagação em massa do que permeia o imaginário do 

senso comum; a moral, a heteronormatividade e a globalização como instâncias 

abstratas de poder que incidem na cultura e no senso comum; o movimento LGBT e as 

ONGs LGBTs como instituições que lutam pela cidadania do segmento; os direitos 

como campo de constantes lutas de saberes e poderes fundamentais à cidadania dos 

homossexuais; e as políticas públicas como respostas, mesmo que insuficientes, aos 

cenários de desigualdades enunciados nessa pesquisa. 

Finalizando nossa reflexão acerca da constituição do Dispositivo da Sexualidade 

com enfoque na homossexualidade/homofobia, buscamos identificar as forças 

subjetivas que expressam rupturas e mutações no dispositivo, são o que denominamos 

de Agentes de Subjetividades.  

Dentre estes agentes localizamos: os indivíduos de modo geral, que exercendo sua 

alteridade e subjetividade podem solidificar ou romper ciclos de interdições aos 

homossexuais; médicos, psicólogos, pesquisadores e pedagogos que através dos 

enunciados científicos reeditam teorias no campo da sexualidade e interferem 

diretamente na vida dos homossexuais; os professores e os pais como orientadores que 

são referência na vida das crianças, adolescentes e jovens, dos quais são extraídos 

comportamentos autorizados sobre o certo e o errado, e que mesmo a sua omissão pode 
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significar um comportamento homofóbico futuro; os religiosos e políticos como 

formadores de consciência que detém o poder de incutir na mente dos seus seguidores 

valores que facilitar ou dificultar a convivência pacífica na diversidade; os policiais 

como agentes de segurança, que investidos do poder da lei devem preservar a 

integridade da pessoa humana; as travestis, transexuais, lésbicas, os bissexuais e os gays 

como seres humanos que representam a resistência, sendo ou não militantes, dentro ou 

fora do armário, são, de modo geral, vítimas de violências; os heterossexuais que em 

sua diversidade são algozes e defensores da causa LGBT, que compõem o dispositivo 

como homofóbicos ou até embaixadores de direitos, mas que, em níveis distintos, estão 

mergulhados na grande teia do dispositivo da sexualidade.  

É importante notar que dos agentes de subjetividades emerge o que Foucault 

chamou de micropoder, “para que haja um movimento de cima para baixo, é preciso que 

haja ao mesmo tempo uma capilaridade de baixo para cima” (FOUCAULT, 1992, p. 

142), o poder de cada indivíduo assume papel preponderante na dinâmica das relações 

sociais, das relações de poder. 
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Notadamente, alguns dos agentes podem ser interpretados a partir de distintas 

linhas e, por isso também, por distintas relações, esta é uma das maiores riquezas na 

noção de dispositivo porque entende as mutações das relações de poder sem aprisioná-

las a status ou identificações eternas. Com certeza esta rede de relações de poder ainda 

pode ser muito mais emaranhada e historicamente será acrescida de outros agentes, 
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construímos, como resultado desta pesquisa, a noção de dispositivo apresentada, que 

permanece orgânica e em pleno processo de mutação. 

Conforme pontuamos no início do capítulo, este resultado ou ‘caminho para 

reflexão’, pode ser utilizado como ponto de partida a novas investidas genealógicas com 

base na ideia de Dispositivo da Sexualidade alicerçada por Michel Foucault. 

 

4.3. A questão da visibilidade e da resistência: pontos de interseção 

 

Visibilidade e resistência são dois conceitos que paulatinamente estão presentes 

na luta pela cidadania LGBT. Visibilidade como forma de reivindicar existência numa 

sociedade que invisibiliza os excluídos como categoria menor e resistência como 

posicionamento político de enfrentamento das desigualdades sociais e de direitos. 

Quando recordamos do panóptico apresentado por Michel Foucault31, como um 

olho que tudo vê, com o fim específico de controlar, vigiar e punir, podemos fazer uma 

analogia desta ideia à questão da visibilidade LGBT e questionar se a luta por 

visibilidade é benéfica ou maléfica ao segmento. Possivelmente ao trazermos à luz as 

identidades não-heterossexuais, podem-se utilizar desta visualização para conhecer 

melhor e controlar, vigiar e punir. Certamente esta reflexão goza de razão, entretanto, o 

que é certo também, é que a homossexualidade não é novidade, pois mesmo nos tempos 

mais remotos tinha-se conhecimento de sua existência e, ainda assim, os homoafetivos 

foram, por muito tempo, tratados como invisíveis. 

Assim sendo, a sombra criada historicamente sobre a identidade homossexual 

não será dirimida na negação da existência, será preciso iluminar os pontos cegos para 

que todos sejam tratados com igualdade a partir da riqueza das diferenças e 

diversidades. 

Prado e Machado (2008) enfatizam: 

 
É mister assumir que o processo de visibilidade como resposta, ainda que 
insuficiente, é fundamental para desconstruir e ressignificar atribuições 
sociais construídas historicamente no campo da religião, da ciência e da 
moral acerca da homossexualidade (p.80). 
 

Compreendemos a visibilidade LGBT como caminho inevitável para se afastar 

do obscurantismo criado em torno das sexualidades não-heterossexuais, tratadas como 

                                                           
31 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Rio de Janeiro, Graal, 1998. 
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abominação, aberração, pecado, anomalia e um sem-fim de adjetivos para identificar o 

que não se conhece, não quer conhecer e prefere-se excluir. Tratamos então da 

visibilidade produtiva, pois tem fins voltados para a luta do segmento LGBT. Nossa 

sociedade não está preparada para respeitar a intimidade dos indivíduos sem questionar 

o que ele faz com seu sexo, portanto, visando evitar distorções, a visibilidade busca 

trazer compreensão. 

Não obstante às discussões que são geradas a partir da forma como a visibilidade 

LGBT é vivenciada no âmbito nacional, regional e local, através das Paradas do 

Orgulho LGBT, identifica-se que seguramente as conquistas do segmento têm relação 

direta com a insistente luta afirmativa do movimento LGBT no cenário político.  

Como já fora pontuado, as Paradas não são consenso intrassegmento como 

manifestação assertiva na luta por direitos, mas quando percebemos que além de se 

tratar de uma reivindicação política, na luta por direitos humanos e cidadania, se trata 

também de uma reivindicação de plena existência e respeito, compreendemos o imenso 

valor que as Paradas têm conquistados em várias cidades do Brasil. Trazer à visibilidade 

neste caso é, sobretudo, dar vida, retirar do ostracismo e do obscurantismo. Cada vez 

mais percebemos que não se pode falar dos homossexuais como se fossem um ou dois 

que estão aqui ou acolá, e as Paradas têm relação direta com esta noção coletiva. 

 
A força do ativismo vem expressando em diferentes momentos e eventos 
comemorativos, como é o caso do Dia Mundial do Orgulho GLBT, na qual se 
destaca a realização das Paradas do Orgulho GLBT que mobilizam milhões 
de pessoas em todo País. Esses eventos, especialmente, devem, com justiça, 
ser considerados como as mais extraordinárias manifestações políticas de 
massa desse início de milênio no Brasil. (PBSH) 

 

A mídia, geralmente tendenciosa e preconceituosa, tem colocado cada vez mais 

em pauta temas relacionados à homossexualidade, mesmo sem jamais largar o viés 

depreciativo e estigmatizador das “bichas loucas” que fazem rir e do “sapatão” que coça 

o saco. E entre enormes desserviços e pequenos serviços prestados, a questão LGBT 

tem entrado nos lares brasileiros através das novelas, seriados, reportagens e noticiários. 

Possivelmente esta não é uma visibilidade considerada produtiva, vale notar que o papel 
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da mídia está longe do que poderia ser em favor da humanização e cidadania dos 

indivíduos32, mas seguramente este não é o seu objetivo. 

Reiteramos, portanto, a visibilidade como mobilização pública com vistas ao 

empoderamento político, desta forma se fazer presente na cena pública é um modo de 

resistência que tem alcançado resultados positivos. Aliando-se às questões dos direitos 

humanos, o Movimento LGBT não tem proposto uma ‘sociedade alternativa’, o 

amadurecimento da causa pauta os olhares no que já temos construído em termos de 

cidadania e direitos consolidados. Este posicionamento não significa a desistência da 

luta de outrora pela liberdade e valorização da identidade homossexual, que encontra 

seu pioneirismo em Stonewall Riots, que para muitos é o surgimento do Movimento 

Gay no mundo (PRADO e MACHADO, 2008, p.99), são novas formas de ressignificar 

a ideia embrionária do Movimento Gay que sempre lutou por direitos. 

O que para alguns possa parecer um movimento reacionário, porque acessa 

direitos da lógica heteronormativa, como é o caso do casamento, é uma nova forma de 

resistência, pois se extrai da lógica posta elementos básicos para a dignidade de LGBTs. 

O direito à cidadania é a luta pelo pleno direito de inclusão numa sociedade que é de 

todos, nesta ótica, a forma como foi alicerçada a sociedade em normas e direitos, ou 

seja, a heteronormatividade, perde pontualmente sua importância. Como afirma Hannah 

Arendt, cidadania é gozar dos direitos que se tem direito. 

 

4.4.  A unidade na comunidade LGBT 

 

 

                                                           
32 Marilena Chauí nos lembra que podemos focalizar o exercício de poder da comunicação de massa por 
dois aspectos: econômico e ideológico. Maiores informações, consultar : < 
http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=1324> Acesso: 10 out 11 

http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=1324
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A heterossexualidade aparece, assim, como padrão para avaliar todas as 
sexualidades. Essa qualidade normativa – e o ideal que ela encerra – é 
constitutiva de uma forma específica de dominação, chamada 
heterossexismo, que se define como a crença na existência de uma hierarquia 
das sexualidades, em que a heterossexualidade ocupa a posição superior. 
Todas as outras formas de sexualidade são consideradas, na melhor das 
hipóteses, incompletas, acidentais e perversas, e, na pior, patológicas, 
criminosas, imorais e destruidoras da civilização. (BORRILLO, p.31, 2010) 
 

Partindo da noção de heterossexismo como expõe Borrillo, percebemos que uma 

grande comunidade se forma entre aqueles identificados não-heterossexuais. No 

entanto, esta identificação não tem sido suficiente para o fortalecimento do grupo, que 

paulatinamente tem desconstruído o que a luta contra a homofobia conseguiu organizar: 

um movimento único de luta contra a violação do direito à orientação sexual e de 

gênero. 

Atualmente contando com uma representação nacional que congrega 232 ONG 

LGBT de todo o Brasil (ABGLT), que às duras penas conseguiu se fortalecer enquanto 

comunidade através do Programa Brasil sem Homofobia, observa-se que a estratificação 

do segmento composto por lésbicas de um lado, gays de outro, bissexuais ao centro e 

travestis e transexuais às margens33, tem acarretado no indesejável desmembramento 

dessa ‘comunidade de excluídos’, se assim pudermos chamar.  

Sem o desejo de parecer profético, chamamos a atenção para uma questão 

sensível para o segmento LGBT, pois dissensos por questões etéreas e a aparente 

competição intrassegmento, sobre quem é o mais e o menos vitimizado, pode levar à 

fragilização do grupo. Como é o caso das discussões acerca da ordem da sigla LGBT, 

GLBT, TBGL e todas as combinações possíveis, ou a conceitual subdivisão da 

homofobia em transfobia, lesbofobia e, por que não, bifobia. O que temos de mais 

palpável e real, é que todos e todas são vítimas de preconceitos, discriminação e 

violências. 

Nesse sentido, identificamos a necessidade de valorização daquilo que os 

constituem comunidade, no sentido filosófico do conceito, que indica “a forma de vida 

social caracterizada por um vínculo orgânico, intrínseco, perfeito entre seus 

membros”34, mesmo que esse vínculo tenha sido estruturado pela dor da exclusão 

                                                           
33 Em atividade de pesquisa a caminho da 1ª Marcha Nacional contra a Homofobia travestis e transexuais 
se queixavam ser excluídas dentro do segmento, que não tinham o apoio dos demais quando eram 
discriminadas. 

34 Vide Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, 1998 
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homofóbica. É necessário perceber que dentro da própria comunidade LGBT há 

diversidade, mas é urgente notar que esta mesma comunidade tem uma causa (ou várias) 

e o combate à homofobia, às violências e negação de direitos são pressupostos 

primeiros que, na nossa visão, urgem por unidade. 

Observamos que se a visibilidade é ainda uma necessidade do segmento LGBT 

face ao obscurantismo do grupo enquanto cidadãos de direitos, contudo, percebemos 

que a unidade no sentido íntimo da comunidade se configura como instância primeira 

para a união do grupo e mola mestra que deve fundamentar a luta do Movimento LGBT 

- uma vez que a estratificação do grupo o enfraquece enquanto força representativa na 

sociedade.  

Outro ponto que precisa ser mensurado nesta noção de comunidade unida é a 

consciência de que nem todos homossexuais, bissexuais, transexuais e travestis 

conseguem se perceber como membros desta comunidade e, vale salientar, todos têm 

esse direito. Seja por não sofrerem a violência de serem enquadrados no estereótipo do 

gay efeminado ou da lésbica masculinizada, esta mesma comunidade unida deve 

perceber que eles também são vítimas de um processo histórico que famigerou o medo 

da estigmatização tendo como única saída o afastamento dos “anormais”, “diz-me com 

quem andas que te direi quem és!” 

 
E por mais difícil que seja entender esta medida autoprotetora de vários 

homossexuais e bissexuais, esta postura precisa ser respeitada a partir do mesmo 

princípio de liberdade e igualdade que fundamenta a luta por direitos que o Movimento 

LGBT reivindica cotidianamente. 

Por se tratar de um segmento que se espraia em todas camadas sociais e 

econômicas, com uma pluralidade imensa de acessos à cultura e à educação formal, o 

sentido de ser identificado LGBT pode ter consequências diversas no plano da vida de 

cada sujeito, seja no trabalho, na família, na escola, no bairro ou consigo mesmo, a 
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identificação LGBT numa sociedade homofóbica ainda é uma questão tensa e sensível 

que precisa ser respeitada, mesmo que não seja solidarizada. Logo, é compreensível que 

nem todos “vistam a camisa”, que nem todos sigam para a luta e deem a cara a bater, 

pois cada um tem um universo particular que não nos compete o julgamento, deste 

modo, compreendemos que cada um, mesmo silenciosamente, faz parte desta 

comunidade. 

 

4.5.  O Programa Brasil sem Homofobia e os desdobramentos do Plano Nacional 
LGBT 

 
A pesquisa nos mostra que o Programa Brasil sem Homofobia não cumpriu seu 

papel enquanto política pública promotora dos direitos de LGBTs, ao menos no nível 

satisfatório. No entanto, a violência por homofobia, por sua vez, teve seus números 

alarmantemente maximizados, em 2010 foram 260 assassinatos conforme apresenta o 

Grupo Gay da Bahia. A estatística mostra que um homossexual é morto a cada 36 horas 

no Brasil, esta situação mostra a desimportância dada à criminalização da homofobia, 

principalmente quando lembramos que desde 2006 o PLC 122 circula em todas as 

esferas do Governo e não é aprovado. 

A não-aprovação do PLC 122/06 é também um insucesso do Programa Brasil sem 

Homofobia, pois demonstra que, nem com o aterrador número de mortes de LGBTs, a 

homofobia institucionalizada é sensibilizada. Estamos falando de ódio, violências e 

assassinatos de parcela da população que historicamente vem sendo solapada do direito 

de viver com segurança. Defrontamo-nos cotidianamente com episódios de violências 

aos homoafetivos, um dos casos mais assustadores que temos notícia é o de uma travesti 

de Montalvânia-MG, morta com aterradores 72 golpes de faca, além disso, o segmento 

continua sendo dizimado por armas de fogo e armas brancas sem que estas mortes 

representem muita diferença no cenário da política brasileira. 

Como esclarece o deputado Jean Wyllys em entrevista que tratou deste tema e de 

outros como o Projeto Escola sem Homofobia, o PLC 122/06 tem por essência proteger 

os homoafetivos da injúria e da negação de direitos, incluindo entre as discriminações 

por religião, por etnia, por idade ou por deficiência, a discriminação por orientação 

sexual. A entrevista do deputado foi tão contundente que segue nos anexos desta 

pesquisa. 
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A não proteção de LGBTs já clama à intervenção internacional acerca do estado 

de vida desumano que se encontram LGBT no Brasil, nesse sentido, Organizações do 

Movimento LGBT tem se mobilizado para denunciar o Governo Brasileiro à 

Organização das Nações Unidas (ONU) devido à falta de empenho em proteger a vida 

dos homossexuais no país. 

Em 2011 políticos como Magno Malta, Marcelo Crivella, Bolsonaro e outros 

omissos e correligionários têm inflamado as massas fundamentalistas de suas igrejas e 

seguidores a profanar que “estamos vivendo um império homossexual” no Brasil, e por 

mais absurda que seja esta afirmativa, as vozes ecoam e as vítimas de preconceitos e 

discriminações cotidianas têm sido apontadas como “autoritários” que ferem a liberdade 

do “povo cristão e da família brasileira”, pois manifestar o direito de ter uma orientação 

sexual diferente da heterossexual e clamar por proteção pelas violências e mortes 

ocorridas por este motivo, é considerado por aqueles um ato de autoritarismo.  

Vale notar que esse não é um movimento legítimo, muito pelo contrário, uma vez 

que, o Estado Laico brasileiro é posto à prova curvando-se aos interesses das igrejas, 

vitimizando a cidadania de um sem-número de seres humanos homossexuais, somente 

na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo no ano de 2011 a multidão reuniu cerca de 4 

milhões de pessoas35. 

Evidentemente que aqueles que lutaram e lutam pelos direitos de LGBT estão 

decerto sensíveis aos proclames do segmento às legitimações para o combate às 

desigualdades sofridas, no entanto, esta sensibilização não tem afetado nosso Poder 

Legislativo Federal que, continuadamente, tem se constituído num entrave aos avanços 

da comunidade LGBT no Brasil. 

O Programa Brasil sem Homofobia reconhece sua abrangência e a necessidade de 

efetivação de parcerias com atores dos setores públicos e privados para sua implantação, 

tem como responsável a Secretaria Especial de Direitos Humanos, mas reconhece que 

Ministérios e Secretarias do Governo Federal, “que além de ser co-autores na 

implantação de suas ações, assumem o compromisso de estabelecer e manter uma 

política inclusiva em relação aos homossexuais” (PBSH, p. 27). Notadamente este 

compromisso não foi efetivado. 

                                                           
35 Dados apresentados no site da UOL: <http://noticias.uol.com.br/ultnot/multi/?hashId=parada-gay-
reune-cerca-de-4-milhoes-em-sao-paulo-04020D9C3860D4B91326&mediaId=11750894>. Acesso em 25 
jul. 11. 

http://noticias.uol.com.br/ultnot/multi/?hashId=parada-gay-reune-cerca-de-4-milhoes-em-sao-paulo-04020D9C3860D4B91326&mediaId=11750894
http://noticias.uol.com.br/ultnot/multi/?hashId=parada-gay-reune-cerca-de-4-milhoes-em-sao-paulo-04020D9C3860D4B91326&mediaId=11750894
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Diante dos inúmeros insucessos que teve o PBSH (eram 53 ações e poucas foram 

executadas), Toni Reis salienta em sua entrevista à pesquisa: 
O principal desatar do Programa Brasil sem Homofobia foi mobilizar todos 
os Estados para a I Conferência Nacional LGBT, que teve suas conferências 
locais, e que gerou o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos de LGBT que agora tem 51 Diretrizes e 180 Ações [no relatório 
constam 173 ações], que estamos monitorando e avaliando de forma mais 
sistemática do que estava acontecendo com o Programa Brasil sem 
Homofobia. [grifo nosso] 

 De posse do relatório de avaliação e monitoramento do Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Garantia de Direitos de LGBT (PNLGBT), realizado no 1º 

semestre de 2010, observamos um modo sistemático de acompanhamento da política 

pública, que qualifica a observação de resultados. O PNLGBT é resultado da 

Conferência Nacional LGBT realizada em junho de 2008, tem 16 Ministérios com ações 

específicas: 

• SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS: 33 ações, dentre as principais 

ações está a efetivação de legislação que promova a cidadania e garanta direitos 

à comunidade LGBT 

• SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

RACIAL: 2 ações, uma temática de extrema importância ao encargo desta 

Secretaria, diz respeito à liberdade religiosa. 

• SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES: 8 ações, uma delas 

busca a seguridade das mulheres LGBT, visa o enfrentamento da violência 

contra a mulher. 

• SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: 1 ação, a 

participação LGBT no Conselho Nacional da Juventude. 

• MINISTÉRIO DA CULTURA: 8 ações, das quais 4 não tinham sido iniciadas 

no monitoramento do 1º semestre de 2010, uma das principais ações foi liderada 

pela entidade SOMOS do Rio Grande do Sul, capacitação nas 5 regiões do país 

em projetos culturais. 

• MINISTÉRIO DA DEFESA: 2 ações, a principal refere-se à mudanças na 

legislação militar, a discussão estava em aberto no monitoramento. 

• MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO: 18 ações, a de maior notoriedade, que não se 

concretizou em completude e causou polêmica no final de 2010, refere-se ao 

Projeto Escola sem Homofobia, que já foi abordado no capítulo 3. 
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• MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: 23 ações, uma delas refere-se à elaboração de uma 

cartilha para atuação policial, denominada Cartilha para Atuação Policial na 

Proteção dos Direitos Humanos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, que 

inclui o segmento LGBT. 

• MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: 3 ações, a meta de capacitar 

22.000 servidores do INSS para o atendimento de LGBTs estava em andamento. 

• MINISTÉRIO DA SAÚDE: 42 ações, destas 27 realizadas tinham sido 

realizadas na época no monitoramento. Uma de maiores relevância é o Plano 

Nacional de Enfrentamento da Epidemia DST/AIDS para a população LGBT. 

• MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES: 3 ações, uma delas o 

passaporte diplomático para casais homoafetivos. 

• MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME: 

14 ações, uma das principais e com enorme repercussão é o Projeto de Lei 

3.077/08: que trata do conceito de família. 

• MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE: 4 ações, a principal delas refere-se à 

Formação Continuada de LGBT, que estava paralisada devido a um corte de 

80% do orçamento. 

• MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO: 1 ação, o 

nome social utilizado pelas travestis e transexuais no âmbito da administração 

pública federal, autarquias e fundações. 

• MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: 9 ações, uma delas apóia 1 

projeto no interior da Bahia e desde 2008 o Ministério possui a Comissão de 

Igualdade de Oportunidade de Gênero, de Raça e Etnia, de Pessoas com 

Deficiência e de Combate à Discriminação. 

• MINISTÉRIO DO TURISMO: 2 ações, o projeto Viaja mais Diversidade não 

tinha sido iniciado. 

Seguramente não é nosso objetivo mergulhar no universo do Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, isso renderia uma nova 

pesquisa, nosso propósito é apresentar faces dos desdobramentos que foram possíveis a 

partir do Programa Brasil sem Homofobia. Enaltecer a forma de organização do 

monitoramento e avaliação do Plano e despertar o interesse dos leitores para maiores 

aprofundamentos nesta importante política pública federal. 
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4.6. De desventuras e sonhos: avanços num país preconceituoso 

O Brasil, como buscamos apresentar durante todo este estudo, vivencia diversos 

cenários de desventuras na negação de direitos humanos ao segmento LGBT, mas 

também é capaz de apresentar avanços que nos permitem vislumbrar a possibilidade de 

dignidade e respeito necessárias à cidadania dos homossexuais.  

Sociologicamente, como sabiamente pontua o Prof. Dr. Décio Saes36, as questões 

da sexualidade apresentam características trans-históricas. Com a afirmação das 

sociedades no modelo estatal, a territorialidade assume enorme preponderância como 

forma de solidificação do Estado. Logo, para ter a posse dos territórios, o Estado 

necessita de população que, de modo geral, é proveniente biologicamente da relação 

heterossexual. Sendo assim, para o pesquisador Décio Saes, estes avanços não 

ultrapassam o viés da condescendência num Estado que não pode afirmar a relação 

homossexual, simplesmente porque esta não gera população. 

Apesar disso, atualmente podemos afirmar que há direitos conquistados. Enquanto 

fundamentalistas, ignorantes e homofóbicos em geral vociferam que homossexuais não 

têm direitos, por desqualificá-los enquanto seres humanos, percebemos que as 

legislações municipais e estaduais têm importantes matérias que contemplam o 

segmento LGBT. As iniciativas de prefeituras como a de Campinas/SP (9.809/1998) e 

Juiz de Fora/MG (9.789/2000), que pune qualquer forma de discriminação, incluindo a 

homossexuais, em estabelecimentos públicos e privados; do Governo do Estado de São 

Paulo (Lei 10.948/01), que dispõe sobre penalidades a serem aplicadas nos casos de 

discriminação por orientação sexual, são mostras de que a questão está em pauta na 

esfera pública e que já apresentam resultados. 

Outro notável avanço vem da Portaria do Ministério do Planejamento nº 233, de 18 

de maio de 2010, que assegura às servidoras públicas, travestis e transexuais, no âmbito 

da Administração Pública direta (União, Estados e DF) e indireta (autarquias e 

fundações) o uso do nome social adotado. 

Mas é possível também perceber que, na mão contrária, outras iniciativas estão 

sendo articuladas, como é o caso do Projeto de Lei nº 280/2011, do vereador Cristóvão 

Gonçalves, do PSDB de São José dos Campos/SP, que tem por objetivo vetar qualquer 

                                                           
36 Observação do Prof.º Dr. Décio Saes proferida na Banca de Qualificação da presente dissertação. 
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tipo de informação, no município, sobre diversidade sexual, inclusive com previsão de 

multa. 

Nos últimos tempos não houve decisão mais célebre e importante para o segmento 

LGBT que a unanime decisão do Supremo Tribunal Federal em aprovar o casamento de 

pessoas do mesmo sexo num julgamento iniciado em 4 de maio de 2011 e finalizado no 

dia seguinte. O Ministro Joaquim Barbosa chega a afirmar: “Considero o resultado 

comparável a decisões históricas, como a da Suprema Corte dos Estados Unidos, em 

1953, quando acabou com a discriminação racial”. Sabemos que assim como a 

discriminação racial não acabou nos Estados Unidos, a discriminação aos homossexuais 

não acabará com esta importante decisão do Supremo Tribunal Federal do nosso país. 

No entanto, são decisões e posicionamentos como estes que legitimam a condição de 

cidadania de todos e todas que se encontram à margem da sociedade por algum motivo. 

A decisão do STF chamou ainda mais atenção pela unanimidade da votação, uma 

vez que a aprovação do casamento homoafetivo significa que casais homossexuais terão 

direito de adotar filhos e registrá-los em seu nome, deixar herança para o (a) 

companheiro ou companheira, incluí-lo (a) como dependente no Imposto de Renda, 

beneficiário (a) da Previdência Social e em planos de saúde, como já é direito para todo 

casal heterossexual. Vale lembrar que o censo do IBGE de 2010 apresenta que há mais 

de 60 mil casais de homossexuais vivendo juntos em todo o Brasil, mesmo quando não 

tinham a proteção legal para esta união, inúmeros casais de homossexuais constituíam 

suas famílias. 

Os dados do IBGE 2010 apresentam um ponto importante para análise, uma vez 

que três Estados da Região Norte figuram com números ínfimos de casais 

homossexuais: Roraima 96 casais, Tocantins 151 casais e Acre 154 casais. Tomando 

por base os cálculos tímidos de que 3% da população é homossexual, estatisticamente a 

população homossexual nestes Estados é de 12.761 homossexuais (Roraima), 41.206 

homossexuais (Tocantins) e 21.213 homossexuais (Acre). Tomando por base o número 

de casais declarados, podemos observar que a vivência da homossexualidade nestes 

Estados deve ser ainda mais complicada. 

Partindo da declaração do presidente da ONG LGBT da Região Norte que 

participou desta pesquisa, acerca do que fundamentou a criação da ONG no seu Estado, 

temos um panorama que não difere muito das demais regiões do país. Mas o que 

acentua a observância de negação de direitos é quando temos conhecimento que se trata 

da única ONG LGBT (Afiliada a ABGLT) em todo o estado e que esta é a mesma 
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situação nos Estados do Acre, de Roraima e do Tocantins, que contam também com 

apenas uma ONG LGBT. 
No começo do ano de 2000, havia muita perseguição com travestis que eram 
profissionais do sexo, nos pontos de prostituição, na capital do XXX, em 
XXXX. O Setorial LGBT do PT (Partido dos Trabalhadores) do XXX e a 
ONG Ága & Vida, que auxilia pessoas vivendo com HIV/AIDS, na época 
presidida por Francisco Dantas, levantaram a discussão de criar uma ONG 
LGBT, que pudesse elaborar ações de Advocacy e defesa dos direitos dos 
homossexuais (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), no 
Estado do Acre, em resposta as violações (violência física, xingamentos, 
insultos e outros) que na época estava em um grande momento de auge de 
discriminação aos homossexuais no XXX. Então a Entidade Ága & Vida, 
juntamente com outros parceiros, realizaram uma oficina com as 
profissionais do sexo, Travestis, onde a palestrante da oficina foi à militante 
LGBT Marcela Prado, que auxiliou e sensibilizou aquele publico estarem 
formalizando uma ONG e lutarem por seus direitos. Desde então, fundaram a 
[Norte], no dia 29 de junho de 2002, elegendo Raíssa Carvalho, travesti, 
como a primeira presidente da instituição. 

 

A fragilização da efetivação de conquistas nos diversos estados da federação tem 

relação direta com a fragilização dos Movimentos Sociais nos referidos Estados. Face 

ao exposto, cresce a importância de consolidar movimentos fortes de representatividade 

em todos Estados, para que todo homossexual, militante ou não, tenha o protagonismo 

das ONG LGBT na luta pelos direitos dos homossexuais e no combate à homofobia. 

Para ilustrar nossa compreensão acerca do poder que reverbera dos Movimentos 

Sociais, vejamos o gráfico abaixo que apresenta em números a quantidade de ONGs 

LGBT afiliadas a ABGLT em todo o Brasil: 
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Não por acaso a capital do Rio de Janeiro foi eleita em 2011 a cidade mais gay 

do Brasil no ranking Friendly, lembremos também que a aprovação da união estável 

para casais homossexuais surgiu de uma iniciativa do Governo do Rio de Janeiro. Em 

contrapartida, podemos fazer uma relação sobre um dos porquês dos casais 

homossexuais dos estados da Região Norte, como Tocantins, Roraima e Acre, não 

declaram as uniões homossexuais. E porque a Bahia, fomentada pelo atuante papel de 

pesquisador do Grupo Gay da Bahia (GGB), é o estado no nordeste com o maior 

número de ONGs afiliadas à ABGLT, mas que, segundo dados de pesquisas do GGB é, 

ainda, o estado mais homofóbico do país. 

O protagonismo ao qual nos referimos, confere às ONGs do Movimento LGBT, 

um papel singular de enfrentamento aos recorrentes cenários de violências homofóbicas 

que o Brasil vivencia. É importante ratificar que dos 260 assassinatos em 2010 de gays, 

lésbicas e travestis: 43% dos homicídios foram a tiros, 27% a facadas, 18% por 

espancamento e 17% por sufocamento ou enforcado (dados extraídos de pesquisas do 

GGB). 

Claramente para todas ONGs que participaram desta pesquisa suas ações eram 

voltadas para o segmento LGBT, com algumas nuances de articulação com outras 

esferas de excluídos, como é o caso da ONG do Centro-Oeste, que atende mulheres de 

modo geral, lésbicas ou não. Como ocorre também em outras ONGs articulação entre 

negros e gays, e assim por diante. Contudo, conforme percebemos na dedicatória do 

PBSH e nos altos índices de violência apresentados pelo GGB, são as travestis as 

maiores vítimas da homofobia, tendo em vista que o número de travestis é muito menor 

que o número de gays de modo geral, em 2008 foram computadas 59 mortes de travestis 

no Brasil. 

Nosso direcionamento de saídas aponta para o fato: em se tratando de homofobia 

mais do que trabalhar no suporte às vítimas da violência, se faz necessário planos de 

ações específicos à população heterossexual. Porque, em linhas gerais e sob o manto da 

heteronormatividade, são os heterossexuais os homofóbicos; são os heterossexuais que 

praticam as violências físicas e simbólicas contra os homossexuais, logo, é necessário o 

entendimento de que as políticas públicas precisam ser voltadas para a conscientização 

desta população, pois os homossexuais são seres humanos livres e precisam ser 

respeitados. 
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Considerações Finais 

 

Nossos resultados de pesquisa apontaram que o Programa Brasil sem Homofobia 

não promoveu a inclusão do segmento LGBT na sociedade tal como pretendia e 

anunciava, a implementação do Programa Brasil sem Homofobia contou com a falta de 

vontade política de sempre daqueles que compõem o Poder Público e governam para si. 

As razões foram inúmeras: falta de recursos destinados às ações; inexistência de 

mecanismos de avaliação e monitoramento; descentralização das iniciativas sem a 

claridade de quem é realmente o responsável pela execução e a quem deverá reportar; e 

falta de vontade política do setor público em legitimar o PBSH. Tudo atrelado às 

relações de saber-poder que engendram os agentes de saberes, poderes e subjetividades 

que compõem o ‘dispositivo da sexualidade com enfoque na 

homossexualidade/homofobia’. 

Estar incluído na agenda política como um Programa Estatal não foi suficiente 

para sensibilizar o Poder Público acerca da premência de concretizar ações em combate 

à escandalosa homofobia vivida em nosso país. 

Mergulhar nas construções do Programa Brasil sem Homofobia, enquanto 

política pública afirmativa, nos possibilitou identificar meandros fortemente articulados, 

tanto positivamente quanto negativamente, desde o Governo ao Movimento LGBT, mas 

não identificamos o comprometimento necessário por parte do poder público para com o 

segmento LGBT, sendo assim, as concessões foram feitas no nível da mediocridade. 

Ao final desta dissertação, constatamos que vivemos numa sociedade anacrônica 

aos direitos sexuais e por isso lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais estão 

sofrendo em suas casas, abandonando as escolas, sendo ridicularizados nas ruas, 

hostilizados nos espaços de trabalho e morrendo as centenas por ano. Compreendemos 

também que esta realidade faz parte de um processo histórico de silenciamento, 

negação, exclusão e violências autorizadas por questões trans-históricas e pela lógica 

heteronormativa de poder.  

Deparamo-nos com um dispositivo engenhoso de relações de saber-poder que 

nos provoca desvelar as estratégias de manutenção de poder para que possamos 

encontrar saídas. Compreendemos assim que as saídas possíveis estão pautadas na 

resistência. 

Diante disso, vislumbramos nos resultados desta pesquisa que mesmo com a 

pouca eficácia do Programa Brasil sem Homofobia de modo geral, a organização e 
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articulação do Movimento LGBT pode ser fortalecido. Que mesmo com a lentidão do 

processo de criminalização da homofobia e a ambiguidade do termo da união estável na 

Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal se posicionou favoravelmente sobre 

o casamento de pessoas do mesmo sexo. E como pontua a Desembargadora Berenice 

Dias: “a falta de leis não significa a ausência de direitos”. 

 Compreendemos a relevância das Marchas e Paradas do Orgulho LGBT como 

instância de notoriedade em diversidade, visibilidade produtiva, resistência organizada e 

expressão da cultura homossexual. Lembremos que o silenciamento, a invisibilidade e o 

obscurantismo foram/são opções para a negação da homossexualidade, e esta, quando 

trazida à evidência, era perseguida, por diversos modos punida e cooptada à 

ilegitimidade. 

Chamamos à atenção para a necessidade de fortalecimento da comunidade 

LGBT, que para além das siglas e dos termos, é vítima das violências causadas por 

preconceitos e discriminação fundadas no desrespeito à diversidade sexual e de gênero. 

Assim como refletimos sobre a importância das ONGs operadoras de direitos de 

LGBTs, que assumem uma enorme responsabilidade na conquista da cidadania do 

segmento e, por isso, precisam estar empoderadas e fortalecidas em seu fazer. 

Outro ponto forte nesta perspectiva de caminhos é a criação e implementação 

do Plano Nacional LGBT, que apresenta resultados palpáveis, monitorados e avaliados. 

Mas afinal, para que serviria um trabalho de pesquisa que não buscasse 

encontrar saídas, apontar caminhos e promover a reflexão? A homofobia persiste em 

tomar formas cada vez mais perversas de agressão e violências aos homossexuais. 

A homofobia é um sentimento hediondo que tem aniquilado a vida de LGBTs 

em duas grandes instâncias: a homofobia internalizada quando o indivíduo se 

reconhece homossexual e sofre com a descoberta; ou pela homofobia praticada por 

outrem, quando a segregação e hostilização por violências múltiplas são capazes de 

humilhar, desumanizar e até tirar a vida. Mas consideramos que a homofobia pode ser 

combatida: se pais que amam seus filhos fossem capazes de reconhecer sua orientação 

sexual como algo dado e que não cabe julgamento. Se as escolas se comprometessem 

em fazer do espaço educacional um espaço de construção da cidadania, igualdade e 

respeito à diversidade. Se políticos e religiosos fundamentalistas percebessem que estão 

diante de um problema sério de violação de direitos e negação da vida - vida que é 

aclamada em toda religião e qualquer Constituição - caminharíamos a passos mais 

largos para a conquista da cidadania dos não-heterossexuais. 
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Porém, o que vivemos na atualidade são avanços provocados pelos resistentes 

que assumem a luta e não se dobram ao silêncio, às violências e à negação da questão 

homossexual, e mesmo sendo poucos, têm paulatinamente avançado nesta luta pelo 

direito de viver em plenitude.  

Revisito agora a sensação de participar da 1ª Marcha Nacional contra a 

Homofobia, no dia 19 de maio de 2010, na Explanada dos Ministérios em Brasília. E 

reitero: quão importante é para um cidadão participar de uma manifestação de tamanha 

grandeza! Lembro que olhava o rosto da exclusão cantando o Hino Nacional e tinha a 

certeza de que ninguém que não é vítima da discriminação é capaz de compreender o 

que é ser discriminado e conviver com esta violência todos os dias. E afirmo, depois de 

longos anos no Exército Brasileiro jamais pude ouvir um Hino Nacional com tanta 

força e propriedade.  

Esta pesquisa tornou-se parte da minha construção humana, foi de suma 

importância para minha leitura de mundo e é ainda muito inquietante ao pesquisador, 

porque faz parte da minha tentativa de contribuição à ciência de humanizar a raça 

humana. 

 

 “E o que o ser humano mais almeja é tornar-se humano.” Clarice Lispector 


