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CAPÍTULO I 

A INTERSEXUALIDADE E A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL 

DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS (LGBT)  

 Gustavo Manoel Rocha Araújo1; Rafael Rodolfo Tomaz de Lima 2. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.16-01 

 

RESUMO:  

A Política Nacional de Saúde Integral Lésbicas, Gays Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(LGBT) foi criada a partir das demandas da população LGBT, composta por diretrizes, 

estratégias e metas sanitárias, requerendo assim o compromisso das instâncias de 

governo. A invisibilização da população Intersexo é uma problemática que ainda assola 

o nosso país, refletindo assim nas ações e serviços de saúde pública que são prestados a 

essa população. No campo médico tradicional, a genitália ambígua e seu manejo é 

considerado um problema genético e foca apenas nesse condicionante, assim esquecendo 

que por trás dessa condição existe uma pessoa. Então, o objetivo deste estudo é debater 

sobre a necessidade da inclusão da Intersexualidade na Política Nacional de Saúde 

Integral LGBT. Para conceituar melhor a necessidade da inclusão da Intersexualidade na 

Política Nacional de Saúde Integral LGBT, o capítulo será estruturado pelos seguintes 

tópicos: o nome e seu papel social; o registro civil e o direito à identidade; a família; 

atendimento multiprofissional, tratamento adequado o Sistema Único de Saúde (SUS). A 

atenção à saúde da pessoa Intersexo deve ser pensada de forma descentralizada, com o 

intuito de acolher essa população nos serviços públicos de saúde. Além disso, é preciso 

capacitar os e as profissionais de saúde, com o intuito de mostrar que uma pessoa 

Intersexo não se restringe apenas a sua condição biológica, mas também social. 

PALAVRAS-CHAVE: Intersexualidade. Gênero e Saúde. Saúde Pública. Pessoas 

LGBTI+. Política de Saúde.   
 

 

INTRODUÇÃO  

As discussões sobre sexo biológico ainda são baseadas em um consenso binário, 

assim como o gênero, o qual era definido de acordo com o órgão genital da criança. A 

construção do modelo dos dois sexos é uma invenção do final do século XVIII que, sob 

outras bases epistemológicas e políticas, mantém, como na filosofia neoplatônica de 

 
1 Especialista em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde pela UFRN. Integrante do grupo de pesquisa Gestão, 

Educação, Trabalho e Saúde. Embaixador LGBTQIA+ pela TODXS Brasil Representando o estado do Rio Grande do 
Norte. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0899-986X. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0707556753687198. E-mail: 

gustavo_mra@hotmail.com 

2 Doutorando em Saúde Coletiva pela UFRN. Professor substituto do Departamento de Saúde Coletiva (DSC) da 

UFRN. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0647-5093. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2815060787835835. E-mail: 
limarrt@gmail.com.  

https://orcid.org/0000-0003-0899-986X
http://lattes.cnpq.br/0707556753687198
https://orcid.org/0000-0003-0647-5093
http://lattes.cnpq.br/2815060787835835
mailto:limarrt@gmail.com
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Galeno, a busca, no corpo, por evidências de uma diferenciação entre homens e mulheres 

(GAUDENZI, 2018).  

De acordo com Laqueur (2001), em “Inventando o Sexo: Corpo e Gênero, dos 

Gregos a Freud” é impraticável assentar o discurso da diferença sexual sobre uma certeza 

ontológica. O fato de ter ou não ter um pênis era e ainda é decisivo para designar o gênero. 

Questões biológicas como a menstruação, amamentação e gestação, no caso das mulheres 

cis, não cabiam aos homens devido a sua determinação biológica. Laqueur (2001) ainda 

faz uma abordagem histórica sobre a ideia de sexo no pensamento médico, filosófico e 

político do século XVIII até os dias atuais e critica as tentativas científicas que procuram 

determinar o sexo e que definitivamente acaba levando a resultados falaciosos.   

Antes do feminismo dos anos setenta, a diferença de gênero era a diferença de 

sexo posta no biológico (MACHADO, 2014). Com a ascensão dos movimentos 

feministas, os debates envolvendo as relações de gênero foram se intensificando, 

ocupando cada vez mais os espaços sociais e obtendo conquistas.  É interessante ver aqui 

como o movimento feminista na sua segunda onda ajudou a repensar diversos estigmas 

sociais sobre gênero e sexualidade, estremecendo diversas bases conservadoras no mundo 

e incentivando outros grupos socialmente vulnerabilizados. 

Seguindo esse exemplo do movimento feminista, outra parcela da nossa sociedade 

passou a ter voz. Em 1969, um conflito violento entre a polícia e frequentadores de um 

bar gay em Nova York entrou para a história, conhecido como “A Revolta de Stonewall”. 

Esse episódio é considerado como o marco zero do movimento de libertação gay e o 

momento em que o ativismo pelos direitos LGBTI+ ganhou o debate público e as ruas. A 

Lia Machado em seu artigo “Interfaces e deslocamentos: feminismos, direitos, 

sexualidades e antropologia” faz um resgate histórico sobre os movimentos 

homossexuais:   

Os movimentos homossexuais iniciais se defrontam assim com a 

ambiguidade da construção identitária: de um lado produzir identidade 

política positiva para enfrentar os interditos das fronteiras 

hegemonicamente hierárquicas entre heterossexual e homossexual e, de 

outro, apontar e criticar a arbitrariedade da construção social 

hierárquica das fronteiras e seus constrangimentos sobre a sexualidade 

(MACHADO, 2014, p. 20).  
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Essas lutas dos movimentos sociais chegam para tentar pôr um fim as injustiças 

sociais. Mas não devemos jamais esquecer que a vasta maioria da população mundial vive 

em sociedades com histórias coloniais, neocoloniais e pós-coloniais, sendo por elas 

profundamente moldadas (CONNELL, 2016). 

Com os debates sobre gênero e sexualidade aumentando cada vez mais no mundo 

e no Brasil, fica claro perceber a pressão dos movimentos opostos aos avanços e 

conquistas dos movimentos sociais. A enorme onda do conservadorismo continua 

ocupando papeis de destaque na sociedade brasileira, criando estratégias a fim de 

combater o que eles chamam de “Ideologia de Gênero”.   

Segundo Miskolci e Campana (2017), o debate sobre uma suposta “Ideologia de 

Gênero” tem crescido substancialmente nos países da América Latina, a qual tomou como 

base um discurso da igreja católica que tinha o intuito de defender o “ideal” de família 

tradicional. Dessa forma não demorou muito para que outras religiões também aderissem 

esse discurso.  

Entretanto, não é de agora que os debates envolvendo sexo, gênero e sexualidade 

estão presentes dentro das religiões e na nossa sociedade. No Ocidente, de acordo com 

Foucault (1988), o sexo serviu e serve ainda hoje como forma de repressão, alimentado 

por um discurso teológico social, e servido como arcabouço econômico. Toda essa 

disputa impacta não só na economia de um país, mas também em outras áreas de 

interesses sociais. No Brasil, por exemplo, só em 2011 que foi possível instituir uma 

política pública de saúde voltada para a população LGBT.    

O Brasil é um país cisheteronormativo, onde o que foge da realidade dita como 

“normal” é tido como “errado”, assim a população LGBTI+ muitas vezes é excluída de 

todas as práticas sociais que as integrariam na sociedade, inclusive família, escola, 

trabalho e lazer (FRANÇA; GOMES; VIANA, 2017). Ser LGBTI+ é possuir um status 

de vulnerabilidade social, passível de discriminação, preconceito, manifestações de 

estigma e violência (SEFFNER, 2011).  

A sociedade ainda é organizada de forma hegemônica, baseada no binarismo 

biológico designando não só por macho e fêmea, mas envolvendo a relação de ser homem 

e mulher, com funções socialmente definidas e padrões a serem seguidos, marginaliza 



 

13 
 

quem subverte a essa “ordem”, tornando-se “natural” a violência contra uma população 

que destrói os padrões da cisheteronormatividade binária. 

Diante disso, segundo o Grupo Gay da Bahia (2020), o Brasil é o país que mais 

mata LGBTI+ no mundo, mais do que nos 13 países do Oriente onde existe pena de morte 

para quem é desse seguimento. Apesar dos diversos fatores negativos de ser LGBTI+ no 

nossos país, existem alguns avanços que devemos levar em consideração e lança mão da 

defesa desses, como é o caso da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Criada a 

partir das demandas da população LGBTI+, e com vista ao cumprimento do princípio da 

equidade do Sistema Único de Saúde (SUS): 

A Política LGBT tem como marca o reconhecimento dos efeitos da 

discriminação e da exclusão no processo de saúde-doença da população 

LGBT. Suas diretrizes e seus objetivos estão, portanto, voltados para 

mudanças na determinação social da saúde, com vistas à redução das 

desigualdades relacionadas à saúde destes grupos sociais (BRASIL, 

2013, p.08).  

Essa política tem como propósito implementar ações e serviços de saúde pública, 

voltados às particularidades da população LGBT, e combater a discriminação nos 

ambientes de atendimento dos serviços públicos de saúde. Contudo, a invisibilização de 

determinadas populações presentes na comunidade LGBTI+ acaba não contemplando o 

“I” de Intersexualidade nessa política.  

A Intersexualidade ou Intersexo é um termo guarda-chuva, que engloba as 

variações nas características corporais de uma pessoa que não se encaixa nas definições 

biológicas de masculino ou feminino. As pessoas Intersexo eram comumente conhecidas 

como hermafroditas, entretanto, o hermafroditismo não existe em serem humanos, o que 

existe são estados intersexuais, onde dentro do padrão biomédico estipulado não é 

possível diferenciar se é uma genitália externa e/ou interna feminina ou masculina. 

Contudo, a Intersexualidade vai para além das genitálias, podendo existir casos de ordem 

cromossômica, morfológica e/ou hormonal. 

Esse termo hermafrodita dado a pessoas Intersexo foi determinante para criação 

de estigmas que são presentes até hoje na vida dessa população, além disso, reforçou uma 

visão patologizada da condição de ser intersexo. Dentro dessa visão, Gaudenzi traz um 

fato pertinente do campo biomédico que é visto até hoje nos consultórios e hospitais, 

onde: 
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A linguagem biomédica marca tal condição como patológica, sendo 

compreendida como resultado de uma interação anormal dos fatores 

genéticos e hormonais ligados ao gênero no período pré-natal, e a 

denomina de Distúrbio do Desenvolvimento Sexual (DDS) 

(GAUDENZI, 2018, p. 02). 

No campo da Saúde Pública e nos estudos acadêmicos voltados à Saúde Coletiva, 

essa temática é ainda pouco trabalhada. Em contrapartida, no campo médico tradicional 

a “genitália ambígua” e seu manejo não aparecem como uma questão a ser 

problematizada, até porque é visto apenas a condição, deixando de lado todo o contexto 

social da pessoa Intersexo.  

O saber considerado hegemônico da medicina condiciona práticas de saúde em 

espaços voltados para medicalização, uma visão do corpo como apenas algo biológico, 

deixando de lado muitas vezes o lado humanizado e desconsiderando o contexto social 

onde esse está inserido. O saber médico tende a tratar as pessoas de forma igualitária, 

seguindo uma linha assimétrica onde homens e mulheres seguem o mesmo modelo de 

classe social, gênero, sexualidade, raça/etnia, condição física, e entre outros 

determinantes. Configurando-se, assim, em práticas prescritivas, verticalizadas e 

autoritárias.  

Porém, a Intersexualidade não deve ser limitada por uma visão médica e 

biologicista, onde seus corpos muitas vezes são colocados, segundo Méllo e Sampaio 

(2012), como corpos “estranhos”, “fantásticos” e “sem fronteiras”. Esses corpos são 

moldados e produzidos de acordo com a cultura de cada determinado local. São atribuídos 

padrões a fim de tornar esses desejáveis, onde possam caminhar e se relacionar com outras 

pessoas. A construção desses corpos se dá de diferentes formas, de acordo com o espaço, 

tempo, conjunturas políticas e econômicas, grupos sociais, étnicos, e entre outros, 

devendo-se considerar as intersecções que sempre estarão presentes.  

Então, o presente capítulo tem o objetivo de discutir sobre a necessidade da 

inclusão da Intersexualidade na Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Ademais, visa 

contribuir com o debate acerca da necessidade de uma atenção integral e qualificada às 

pessoas intersexo, para além da questão biológica e envolvendo questões sociais pouco 

abordadas no SUS. 

Para conceituar melhor a necessidade da inclusão da Intersexualidade na Política 

Nacional de Saúde Integral LGBT, o capítulo será estruturado pelos seguintes tópicos: o 
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nome e seu papel social; o registro civil e o direito à identidade; a família; atendimento 

multiprofissional, tratamento adequado e o SUS.   

  

O NOME E SEU PAPEL SOCIAL 

Indubitavelmente, a escolha do nome é algo marcante na vida de uma pessoa, a 

qual terá essa marca social até a última pessoa esquecer e/ou que tenha seus registros 

definitivamente apagados. Essa escolha que parte da família será decisiva na socialização 

da criança até sua vida adulta, sendo uma decisão que poderá impactar positivamente ou 

negativamente no ambiente social.    

O direito ao nome é um dos direitos de personalidade positivados no Código Civil 

de 2002. Exerce função essencial na individualização do sujeito e em seu reconhecimento, 

de modo que recebe ampla proteção jurídica (FACHIN, 2014) 

A pessoa tem sua necessidade de afirmar sua própria individualidade, 

distinguindo-se das outras, para ser conhecida por quem é. Através do nome, o indivíduo 

é designado na língua que é comum aos outros (MORAES, 2000).  

O nome segundo Silva (2013), tem o papel de diferenciar as pessoas das outras, 

integrando assim o direito de a pessoa assumir uma personalidade. O emprego na 

construção de valores que é atribuída ao nome pessoal constrói inteiramente a identidade 

da pessoa, é com ele que as pessoas são reconhecidas no círculo familiar, na comunidade 

e assim se apresentam na sociedade.   

O nome também caracteriza o gênero da criança, pois antes mesmo do nascimento, 

os pais começam a planejar os possíveis nomes caso seja menino ou menina, dentro de 

um aspecto binário, descartando as possibilidades da possível identidade que aquela 

pessoa possa assumir futuramente e/ou os aspectos Intersexuais. Em nossa sociedade, 

alguns nomes são caracterizados como unissex, o que as vezes geram conflitos de qual 

gênero aquela pessoa pertence. Entretanto, os nomes pessoais não são devidamente 

pessoas, e dessa forma não possuem gênero, o que deveria condicionar ao fato que todos 

os nomes próprios deveriam ser unissex.   

Contudo, se o nome tem um “gênero” oposto à forma de como a pessoa se 

expressa e/ou se identifica na sociedade, consequentemente irá gerar uma reação de 
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estranhamento por parte de algumas pessoas que estão condicionadas a esse padrão, onde 

o “gênero” do nome é de acordo com a identidade de gênero.  

Quando essa condição é direcionada a uma criança Intersexo, onde é designado 

seu nome de acordo com uma suposição de qual será a sua identidade de gênero, e/ou de 

acordo com laudos médicos atestando qual sexo é mais predominante apenas por questões 

biológicas após o nascimento, poderá ocorrer a condição caracterizada como disforia de 

gênero, a qual causa um desconforto persistente com marcas sexuais ou de gênero que 

remetam ao gênero atribuído ao nascer, incluindo o nome pessoal.  

É possível comparar as situações vivenciadas pela população Trans com algumas 

situações vivenciadas por pessoas Intersexuais, isso quando a aparência física diverge do 

gênero posto ao nome de registro. Então, a adoção de um novo nome de registro ou nome 

social é crucial, visto que poderá evitar situações constrangedoras e humilhações 

públicas, além de garantir uma melhor relação social. Portanto, é essencial facilitar o 

acesso à alteração dos registros civis das pessoas Intersexo, visando garantir o exercício 

da cidadania diante de uma condição física, mental e social.   

  

O REGISTRO CIVIL E O DIREITO À IDENTIDADE 

A grande diferença que percebemos entre homens e mulheres é construída 

socialmente, desde o nascimento, quando meninos e meninas são ensinados(as) a agirem 

de acordo como são identificadas, a ter um papel de gênero “adequado”, ou seja, baseado 

num padrão social cisheteronormativo e seguindo assim o “manual dos papeis de gênero” 

socialmente disseminado durante os séculos.  

Circula uma concepção hegemônica de que o gênero tem origem social e o sexo 

tem origem biológica, apesar dos dois conceitos serem construções históricas (MÉLLO; 

SAMPAIO, 2012). De acordo com Butler (2008), o sexo/gênero são categorias que 

permitem o reconhecimento político dos sujeitos. A autora ainda afirma que a sociedade 

impõe a assumir uma determinada identidade a qual é tendenciada ao padrão 

cisheteronormativo.   

Alguns corpos que não se acomodam no padrão "normal" de gênero e sexualidade 

tornam-se corpos indesejados na sociedade, assim, são proibidos de ocuparem espaços 
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públicos e de serem vistos a luz do dia. O padrão cisheteronormativo, que também é 

discursivamente construído, institui as zonas de exclusão, habitada pelos corpos 

abjetos/não humanos. O corpo também cumpre uma função social importante na 

conformação de uma identidade do sujeito e mesmo de sua própria felicidade (FACHIN, 

2014). 

O direito à identidade, que tem início formal a partir do Assentamento Civil de 

Nascimento do indivíduo, é um Direito Humano intimamente ligado ao princípio da 

dignidade da pessoa humana (FRASER; LIMA, 2012). Identidade, portanto, parte do 

pressuposto de como o indivíduo se reconhece e como é reconhecido pela sociedade, e 

esse reconhecimento é muito mais complexo que os rótulos simplistas que costumam se 

apresentar no campo das relações sociais (FACHIN, 2014). 

Na construção identitária de uma pessoa, o primeiro passo, segundo o Estado, é o 

registro civil e a certidão de nascimento, sendo um direito de todas as crianças e o 

primeiro passo para a cidadania. A Certidão de Nascimento, de acordo com Ceará (2006), 

comprova a “identidade da pessoa”, onde é colocado o nome e sexo da criança, além de 

outros dados que são considerados relevantes na sociedade, pois só com a Certidão de 

Nascimento é que a pessoa será considerada cidadã.  

Caso a família não queira registrar a criança, poderá entrar com uma ação para 

requerer o registro especial provisório da criança recém-nascida em que consta os nomes 

da mãe, do pai e dos avós, além da data e do local de nascimento. Essa é uma possibilidade 

recente no Brasil e surge como uma saída para alguns pais que preferem esperar um 

diagnóstico médico que irá designar o sexo de acordo com as características mais 

predominantes, no caso masculino ou feminino.  

 Os preconceitos e discriminações sofridas por pessoas Intersexo quando o que 

está posto em seus registros não condizem com suas expressões e/ou identidades de 

gênero, não são diferentes do que a população trans passa. A repressão social e leis 

restritivas exibem o lado perverso de sociedades que consideram as pessoas trans 

depravadas, indesejáveis nas escolas, no trabalho e no convívio social. Na prática, 

justificam a violência diária cometida contra elas (VARELLA, 2016).  

A Lei 6.015/73, a qual dispõe dos registros públicos, torna-se uma barreira na 

construção da identidade das crianças intersexuais, já que acaba limitando esses ao 
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masculino ou feminino. Não existe uma opção no registro como “outro sexo”, 

“Intersexo”, “sexo indefinido” e/ou “terceiro sexo”, o fato de a criança ter nascido na 

condição Intersexo é completamente ignorada pelos registos civis, o que gera uma 

subnotificação dos casos no Brasil. Não se sabe ao certo a quantidade de pessoas Intersexo 

que reside em nosso país, isso somando-se ao tabu e a falta de informação dessa condição, 

alimentando assim um ciclo vicioso que tende a invisibilizar essas pessoas devido aos 

“poucos” casos existentes.   

Segundo Fraser e Lima (2012), existem diversas barreiras que uma pessoa 

Intersexo passa. A obrigação da indicação do sexo no momento do registro é algo que 

prejudica o desenvolvimento dessas pessoas, visto que em diversos momentos da vida e 

em espaços sociais aquela criança será questionada sobre o seu sexo.   

Considerando que a identidade da pessoa constitui sua primeira 

inserção na cidadania e na vida relacional, o registro da criança logo 

após o nascimento constitui um direito, assegurado no plano dos 

Direitos Humanos, na esfera dos Direitos da Criança e também no 

âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. O Assentamento Civil da 

pessoa natural afigura-se como sua própria condição civil, pois lhe 

assegura direitos já estabelecidos e afirma o indivíduo como pessoa 

(FRASER; LIMA, 2012, p. 6).  

Os hospitais e maternidades assumem um papel importante no momento do 

registro, porque além dos dados que são coletados de caráter jurídico, existem também 

dados que serão utilizados para mapear a situação de saúde da população. O Sistema de 

Informação de Nascidos Vivos (SINASC) é um sistema no qual as informações são 

coletadas pelo município, dessa forma o SUS assume a responsabilidade. O SINASC 

coleta dados de nascimentos ocorridos em todo o país, tanto nos setores público e privado 

da saúde, como nos domicílios (BRASIL, 2004).  

A garantia dos direitos das pessoas Intersexo é perdida a partir dos seus 

nascimentos. O que mostra, assim, a necessidade desse sistema de informação em se 

adequar prontamente para notificar pessoas Intersexo no Brasil. Dessa forma, seria 

possível quantificar precisamente os casos visivelmente de Intersexualidade, com intuito 

não de apenas gerar um número, mas sim visibilizar essa população a fim de criar ações 

e serviços públicos de saúde direcionados a essas, garantindo de forma integral os direitos 

de cidadania que todos os brasileiros e todas as brasileiras devem ter.   
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A FAMÍLIA  

Considera-se uma família sob o ponto de vista jurídico um conjunto de pessoas 

que, por nascimento ou adoção, encontram-se unidas em um dado lócus e ali se 

desenvolvem por meio de suas experiências e convívio cotidiano (BRASIL, 2012). É 

importante ressaltar que o conceito de família vem se modificando com o passar do tempo 

em razão das transformações na sociedade moderna. No núcleo da sociedade, cada família 

possui as suas particularidades e normas de funcionamento, que pressupõem respeito e 

compreensão nos diversos contextos, onde interage com elementos de outras famílias 

(DUARTE, 2010).  

A família pode ser representada por uma variedade de imagens que, de 

certa forma, faz com que seja tão difícil defini-la num conceito temporal 

e espacial. Poderá ser entendida como um porto de abrigo, íntimo, 

afectuoso, autêntico, privado e solidário, mas também um lugar para a 

opressão, o egoísmo, a obrigação e a violência. Esta diversidade de 

significados pode ter origem na conjunção de vários factores em 

equilíbrio uns com os outros (DUARTE, 2010, p. 23).  

Ainda segundo Duarte (2010), a família é responsável por um momento crucial 

da socialização da criança, é o meio onde ela passará seus primeiros anos de vida, e que 

servirá de exemplo para os próximos, onde isso se torna mais relevante quando uma 

criança nasce com alguma particularidade que irá influir em seu convívio social. O papel 

da família de uma criança Intersexo em vários momentos é decisivo, começando na 

gestação, onde em alguns casos os médicos e as médicas sugerem o aborto devido à má 

formação do feto. No nascimento tinha-se a opção de a família decidir pela cirurgia de 

“adequação sexual”, hoje em dia é proibido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

porém não é possível afirmar que essa prática tenha se extinguido.   

Em determinados casos da indefinição sexual, quando ela é detectada antes da 

puberdade, a opção pelo sexo terá que ser tomada pelos responsáveis, considerando o 

melhor interesse da criança, preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(SÉGUIN, 2007).  

Segundo Souza et al. (2017), de acordo com percepções e relatos familiares, é 

perceptível como é instaurada uma cultura envolvendo segredos e silenciamento dentro 

do grupo familiar, reverberando assim no cotidiano da família. As mães e os pais esperam 



 

20 
 

o “grande momento”, o dia da cirurgia de “definição sexual”, como se isso fosse a solução 

para todos os problemas.  

Essa cultura de segredos e silenciamentos dentro do eixo familiar contribui para 

reforçar uma problemática que é prejudicial ao crescimento e desenvolvimento de uma 

criança Intersexo. Em seu artigo Mata et al. (2017), chamam essa questão em seu artigo 

de Famílias Negligentes, onde o foco se encontra na ausência de cuidados durante a 

infância. A construção do diálogo e o acompanhamento de profissionais da saúde é crucial 

para evitar situações traumáticas na vida de pessoas Intersexuais.  

Contudo, foi possível perceber na cartilha “Dignidade da Criança em Situação de 

Intersexo: Orientações para Família” o silêncio sendo quebrado em uma espécie de rede 

de apoio entre as famílias nos centros de referência. Canguçu-Campinho e Lima (2014), 

trazem relatos pessoais onde as mães e pais das crianças tiram dúvidas entre si e 

conversam sobre a temática quando descobrem que seus filhos e filhas compartilham das 

mesmas condições que os seus, sendo possível perceber que as que trazem mais 

informações são aquelas famílias que vivenciam por mais tempo as descobertas de como 

é ser mãe e/ou pai de uma criança Intersexo.   

O entendimento sobre o papel da família no crescimento e desenvolvimento social 

de uma criança Intersexo é crucial para criar estratégias que possam estabelecer uma 

comunicação continua, sem preconceitos e segredos. O acesso à informação sobre a 

intersexualidade tende a mudar as concepções dos familiares sobre essa condição bastante 

invisibilizada e negligenciada pela saúde pública e por órgãos da justiça civil.   

  

ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL, TRATAMENTO ADEQUADO E O 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Pensar sobre um atendimento adequado e multiprofissional para pessoas Intersexo 

parece uma utopia. A falta de conhecimento por parte dos profissionais da saúde é um 

fator relevante para essa realidade, com exceção da classe médica, mais especificamente 

para os e as obstetras, ginecologistas e urologistas que são especialidades dessa área que 

conhecem essa condição.  

O saber biomédico por meio de tecnologias fármaco-cirúrgicas corta 

(por meio de cirurgia) o que supõem existir em "excesso" e coloca 
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(também por meio de cirurgia) o que supõem "faltar", para que esses 

corpos se encaixem (caibam na caixa) aos padrões "normalizados" de 

sexo (MÉLLO; SAMPAIO, 2012, p. 07).  

Assim, fica claro perceber como a busca incessante por uma suposta normalidade 

é muitas vezes extrapolada, passando por cima inclusive dos direitos humanos e das 

escolhas individuais, muitas vezes por questões estéticas e pressão psicológica dos 

profissionais para que esse “problema”, na visão de alguns desses profissionais passam, 

seja resolvido.  

 Na narrativa de Lima, Machado e Pereira (2017), foi possível observar os 

conflitos existentes durante os atendimentos de pessoas Intersexo devido as contradições 

entre aparência e o nome de registro, isso quando se opunham entre si, além dos atritos 

gerados dentro dos hospitais, referente ao controle exercido pelos médicos diante dos 

corpos Intersexos. Os autores ainda reforçam o fato da existência de procedimentos que 

fugiam aos protocolos estabelecidos dentro dos espaços hospitalares.   

A busca compulsória por normalizar a sexualidade e de se encaixar no padrão 

social de gênero binário é excedida no caso da intersexualidade. Segundo Gaudenzi 

(2018), as mutilações das genitais que até então tinham um nome inofensivo como 

“cirurgias de adequação”, mostra bem a visão que se tem dessa condição, é como se a 

criança recém-nascida tivesse algumas “inadequações”, mas que com uma cirurgia tudo 

isso iria se resolver, ignorando assim o desenvolvimento hormonal, psíquico e social 

daquela criança.   

O manejo dos casos de Intersexualidade nos serviços públicos de saúde deve ser 

cauteloso, dada à importância e o impacto social que essa condição causa nas vidas das 

pessoas que são intersexuais, devido ao conflito gerado no nascimento de uma criança 

com genitália ambígua e suas repercussões no crescimento e desenvolvimento social.  

Segundo Gaudenzi (2018), os profissionais de saúde também têm que lidar com 

essa condição, a qual o impacta diretamente no seu processo de trabalho, criando um mal-

estar que se torna muitas vezes inevitável, na medida em que são confrontados com a 

necessidade de um dizer sobre uma “suposta” verdade do sexo.  

A intersexualidade requer uma reflexão interdisciplinar, para a sua melhor 

compreensão, pois além de ser um fato biológico, perpassa “pelas concepções sobre o 
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corpo, gênero e sexualidade” (COSTA, 2012). O acompanhamento psicológico da criança 

Intersexo, e consequentemente da sua família, é fundamental para lidar com o ambiente 

de incertezas e preconceitos que decorre do nascimento de um bebê que diverge dos 

padrões culturais de normalidade.  

Dessa forma, a criança Intersexo passará por diversos aspectos sexuais e 

identitários que uma equipe multiprofissional capacitada terá que acompanhar, tais como: 

a genética, a anatomia, o desenvolvimento hormonal, questões de direitos legais, saúde 

psicossocial e o de criação. Toda essa vivência da criança Intersexo precisa ser 

acompanhada de forma natural, para que possa impactar o mínimo possível em seu 

desenvolvimento social.  

Todavia, a realidade acaba sendo outra. Canguçu-Campinho e Lima (2014) trazem 

uma realidade não tão diferente de outras que acontecem no nosso SUS, o acesso aos 

serviços de saúde é dificultado fazendo as famílias de crianças Intersexo dependerem dos 

centros de referências, os quais tem a característica de ter um atendimento 

multidisciplinar e interdisciplinar e/ou atendimento especializado e/ou pela pesquisa em 

uma determinada área específica. Isso se agrava quando as famílias moram distante desses 

centros, tendo que se deslocarem por horas com uma criança recém-nascida ou ainda com 

poucos anos de vida.   

É possível supor, diante dos relatos, que algumas ações poderiam ser feitas na 

Atenção Primária à Saúde com o apoio matricial da equipe multiprofissional do Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família (NASF), além disso se faz necessário a criação de um 

Plano Terapêutico Singular (PTS) exclusivo para cada paciente Intersexo, o que dessa 

forma, esse poderá trilhar um caminho dentro das Redes de Atenção à Saúde (RAS), sobre 

o ordenamento e acompanhamento da Atenção Primária à Saúde. Contudo, devido à falta 

de informações e de profissionais capacitados para atender tal condição, as ações e 

serviços tornam-se centralizados e dependentes dos centros de referência.  

Então para que a população Intersexo seja respeitada e assistida nos serviços 

públicos de saúde será necessário qualificar os profissionais de saúde tornando-os mais 

sensíveis e capacitados para lidarem com essa condição. A educação na saúde é uma 

ferramenta, sem dúvidas, crucial para a qualificação dos profissionais e trabalhadores da 
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saúde, tornando-os cada vez mais preparados para assumirem seus cargos (ARAÚJO, 

2019).  

Desse modo, se faz necessário incluir a temática da intersexualidade, bem como a 

discussão sobre gênero e sexualidade, nos componentes curriculares que orientam a 

formação dos profissionais de saúde. Além disso, é preciso capacitar os trabalhadores já 

inseridos nos serviços de saúde através da educação permanente.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Indubitavelmente, a comunidade LGBTI+ tem ocupado seus espaços de direito e 

na saúde pública, especificamente com o advento da criação da Política Nacional de 

Saúde Integral LGBT, foi um marco a se comemorar. Entretanto, se faz necessário revisar 

esse documento a fim de ter um papel inclusivo para a população Intersexual.   

A atenção à saúde da pessoa Intersexo deve ser pensada de forma descentralizada, 

trazendo esse público para os serviços de atenção primária e capacitando os e as 

profissionais com o intuito de atender melhor essas pessoas, de forma humanizada, 

integral, com qualidade e perícia, mostrando que uma pessoa intersexual não se restringe 

apenas a sua condição biológica, mas também social.  

A Intersexualidade assim como a identidade de gênero e orientação sexual não 

são particularidades da atualidade, então é necessário abrir mão de um discurso 

médico/biologicista e integrar as questões sociais quando se trata de um assunto com 

diversas intersecções, assim como colocar em pauta o registro civil dos recém-nascidos 

intersexuais, com a finalidade tornar visível essas realidades e instituir a notificação de 

pessoas Intersexuais nos serviços públicos de saúde.  

Dessa forma, ao pensar na inserção da Intersexualidade nessa política é preciso 

resgatar as temáticas abordadas nesse artigo, já que são algumas das principais 

particularidades dessa população que precisa de uma atenção maior para que seus direitos 

sejam garantidos, onde essa política possa gerar novos conhecimentos para população 

brasileira, e em especial para os e as profissionais e trabalhadores e trabalhadoras da 

saúde, visto que esses possam criar e propor novas ações e serviços especializados e 
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humanizados de saúde para a população Intersexo, e assim  possa melhorar a qualidade 

de vida dessas pessoas, abrangendo integralmente os aspectos físicos, mentais e sociais.  
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RESUMO: 

O presente artigo discorre sobre a “Judicialização como ferramenta de efetivação de 

direitos para a comunidade LGBTQIA+”. Os objetivos específicos foram apontar a 

importância da existência da judicialização como ferramenta de garantia de direitos para 

a população LGBTQIA+, demonstrar a importância da atuação do Poder Judiciário, 

através da judicialização, no reconhecimento de direitos para a população LGBTQIA+, 

indicar os direitos auferidos para a comunidade LGBTQIA+, através da judicialização. 

Foi uma pesquisa de revisão bibliográfica e julgados, onde se concluiu pela importância 

da judicialização como forma de garantir direitos para a comunidade LGBTQIA+, pois 

só através dela se obteve êxito na efetivação de garantias ao aludido grupo.  

PALAVRAS-CHAVE: Direitos LGBTQIA+. Judicialização. Efetivação. Ferramenta.  
 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho resultou de um projeto de estudo que abordou a Judicialização 

como ferramenta de efetivação de direitos para a comunidade LGBTQIA+, a matéria 

objeto deste trabalho se correlaciona a diversas searas do Direito, tais como Direito Civil, 

Direitos Humanos, Direito Penal, mas tendo sua essência pautada principalmente no 

Direito Constitucional. 

É de se observar que nos últimos anos, o Poder Judiciário encontra-se em eminente 

ascensão, e isso tem se dado a diversos fatores, como por exemplo crises das demais 

instituições políticas.  Em muitas das vezes, o que se percebe é a omissão constante e 
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gritante dos demais poderes, em não fazer o que lhe cabe. Nesse contexto, é que tem se 

manifestado de maneira muito evidente o fenômeno da judicialização. 

Assim preleciona Barroso (2009):  

O fenômeno, registre-se desde logo, não é peculiaridade nossa. Em 

diferentes partes do mundo, em épocas diversas, cortes constitucionais 

ou supremas cortes destacaram-se em determinadas quadras históricas 

como protagonistas de decisões envolvendo questões de largo alcance 

político, implementação de políticas públicas ou escolhas morais em 

temas controvertidos na sociedade. 

Segundo Sérgio Merola (2019): “A judicialização é um fenômeno 

contemporâneo, oriundo da quantidade de demandas que tem sido levadas ao judiciário 

para que seja dada uma sentença de mérito, resolvendo o caso concreto”. 

Por sua vez, Barroso (2009) conceitua a judicialização como: 

(...) Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão 

política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, 

e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o 

Poder Executivo – em cujo âmbito se encontram o Presidente da 

República, seus ministérios e a administração pública em geral. 

Neste trabalho, será indicada a importância de se apontar a omissão existente no 

âmbito dos poderes Legislativo e Executivo, que favorece com a realidade que vive a 

comunidade LGBTQIA+ no Brasil, onde não se tem legislação específica para resguardar 

gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, entre outros, bem como se pretende evidenciar a 

insuficiente e limitada existência de pesquisas acadêmicas a respeito dos direitos para a 

população LGBTQIA+, o que acabou por propiciar propiciou a elaboração deste projeto 

de pesquisa. 

Um dos objetivos fundamentais da República brasileira, segundo a nossa Lei 

Maior, é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação, conforme preconiza o art. 3º, IV da CF/88. 

Mas, infelizmente, estamos muito longe de ser uma sociedade sem preconceitos ou que 

não discrimine as pessoas por sua cor, sua classe social, sua idade, seu gênero ou sua 

orientação sexual, entre outros fatores. Muito embora tenha havido nos últimos anos 

alguns avanços relativos a comunidade LGBTQ+, o Brasil é, reconhecidamente, uma 

sociedade que discrimina e comete inúmeras formas de violência contra lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Diante deste contexto, e a partir dessas 



 

29 
 

considerações, o presente trabalho visa-se responder ao seguinte problema de pesquisa: 

De que maneira a judicialização pode assistir e amparar a comunidade LGBTQIA+, na 

luta pela efetivação de seus direitos? 

Este estudo pretende apresentar aspectos relevantes sobre a problemática da 

judicialização como efetivação de direitos para a comunidade LGBTQIA+, bem como 

apontar a importância da existência da judicialização como ferramenta de garantia de 

direitos para a população LGBTQIA+. E ainda, demonstrar a importância da atuação do 

Poder Judiciário, através da judicialização, no reconhecimento de direitos para a 

população LGBTQIA+. Por fim, objetiva este projeto indicar os direitos auferidos, para 

a comunidade LGBTQIA+, através da judicialização. 

O modo de metodologia apoiou-se em uma pesquisa de revisão bibliográfica, onde 

para compreender mais a temática trabalhada, o estudo teve por base livros, artigos 

científicos, a jurisprudência presente nos Tribunais Superiores, entre outras fontes. 

 

DA ORIGEM DA JUDICIALIZAÇÃO 

Pode-se apontar três vetores que contribuíram para o surgimento da judicialização, 

quais sejam: a) após a Segunda Guerra Mundial diversos povos perceberam que se o 

Poder Judiciário fosse forte e independente, espontaneamente a Democracia seria 

favorecida; b) o desencanto que os indivíduos com a política majoritária e c) o fato da 

nossa Lei maior ser extremamente abrangente. 

Quanto ao primeiro vetor, podemos perceber que se é dado ao Poder Judiciário 

mais poderes para atuar diante de temas que não tem solução, ou pelo menos não tiveram 

solução pelos demais poderes, a parte democrática de determinado País se evidencia. 

No que concerne ao segundo vetor, é notório que grande parcela de indivíduos 

estão descrentes na política, isso não só na política brasileira, mas na política do mundo 

como um todo. Os representantes eleitos de maneira majoritária, estão sendo negligentes 

quando assumem seus mandatos eletivos e assumem seus ofícios, fazendo assim com que 

a crença da sociedade seja voltada ao Poder judiciário. 

Reflexo disso é o estudo realizado, sobre a imagem do judiciário brasileiro, onde 

se percebeu que embora o Judiciário não saia incólume do cenário de desconfiança frente 
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às instituições em geral, entre os três Poderes – no nível Federal – figura como a 

instituição em que os brasileiros mais confiam (STJ, 44%; e STF 41%) – à frente da 

confiança na Presidência da República (34% confiam) e do Congresso Nacional (19% 

confiam). Acrescente-se que a confiança no Poder Judiciário ou Justiça, de forma mais 

ampla, é de 52%, contra 44% que não confiam. 

Por fim, quanto ao terceiro vetor elencado, este específico do Brasil, o Ministro 

Barroso diz que a nossa constituição é extremamente abrangente, pois, trata de diversos 

temas muito mais do que que organizacionais de um Estado. A nossa Constituição fala 

sobre meio ambiente, assistência ao idoso, trabalho e diversos outros temas que abrem 

espaço para que o Poder judiciário possa intervir nessas questões, questões essas que são 

relevantes tanto no aspecto social, como também no aspecto político. 

 

DO CONCEITO E DOS ASPECTOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA 

JUDICIALIZAÇÃO 

Por Judicialização, entende-se que se trata de um fenômeno mundial proveniente 

da vasta enxurrada de ações que tem sido levada ao Poder judiciário para que assim, seja 

entregue uma sentença de mérito. 

Conforme o renomado Ministro Barroso (2009): 

(...) Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão 

política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, 

e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o 

Poder Executivo – em cujo âmbito se encontram o Presidente da 

República, seus ministérios e a administração pública em geral. Como 

intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para 

juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na 

argumentação e no modo de participação da sociedade. O fenômeno 

tem causas múltiplas. Algumas delas expressam uma tendência 

mundial; outras estão diretamente relacionadas ao modelo institucional 

brasileiro. 

Em resumo, e de maneira sintética a Judicialização nada mais é que levar ao 

conhecimento do Judiciário, algo que não foi resolvido tanto pelo Poder legislativo, 

quanto pelo Poder Executivo. 

É de suma importância frisar que o fenômeno em comento, ocorre através de dois 

aspectos/vetores: a) Aspecto qualitativo e b) Aspecto quantitativo. 
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Pelo aspecto qualitativo, temos que a judicialização se dá pela omissão e inércia 

dos Poderes Legislativo e Executivo, e chegando a demanda no Poder judiciário, tem este 

o dever de ofertar resposta para a sociedade. 

Por sua vez, pelo aspecto quantitativo a judicialização é decorrente de uma 

constitucionalização abrangente, fruto da Constituição Federal que versa sobre inúmeros 

temas e não só isso, mas também constitucionalizou determinadas matérias, mesmo que 

de maneira desnecessária, pois em muitos dos casos esta já estava sendo normatizada por 

outro instrumento jurídico. 

Exemplo disso, é o texto contido no Art. 5º, XXXII da CF/88 o qual aduz: O 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A constituição ao tratar do 

dispositivo em comento, além de constitucionalizar o direito do consumidor, faz com que 

qualquer demanda relativa a esta seara possa chegar ao Supremo Tribunal Federal. Sendo 

oportuno esclarecer, a tamanha desnecessidade do dispositivo supracitado, vez que a 

matéria objeto do dispositivo já está devidamente regulamentada pela Lei nº 8.078/1990. 

Ou seja, percebe-se que o art. 5º, XXXII da CF/88 faz unicamente com que a nossa 

Lei maior seja inflada. De outra maneira, não se deseja aqui entrar no debate sobre a 

possibilidade da retirada do aludido dispositivo do texto da CF/88 vez que como bem 

sabemos a aludida matéria se trata de direitos fundamentais, estando assim protegida pelo 

que se denomina de cláusula Pétrea. 

 

DA NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE NORMAS LGBTQIA+ 

Muito já ouvimos falar que não é só com judiciário que se faz direitos, e é 

exatamente sobre isso que queremos tratar neste tópico, sobre o quão importante e 

necessário a criação de normas que resguardem gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, 

entre outros. Apesar dos tribunais brasileiros acenarem como uma nova ordem, 

vislumbrando uma luz no fim do túnel, há sempre a preocupação com o vazio deixado 

pelo legislador sobre temas relacionados aos direitos deste grupo, pois, apesar de se 

observar que a Constituição Federal prever uma série de proteção de direitos, existe um 

vazio no acesso a esses direitos pelo fato da não regulamentação legal ordinária de boa 

parte desses direitos. 
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Em um Estado em que se adota o sistema jurídico do Civil Law, onde se tem a 

norma como primazia e fonte legítima do Direito, um sistema estritamente positivado e 

codificado, onde os magistrados ficam vinculados a aplicação da Lei. Nada mais justo 

que se perceber a urgência em resguardar os direitos dessa parcela da sociedade através 

da edição de legislação específica. 

Além disso, convém destacar que ao se ter norma específica se garantiria mais 

segurança jurídica para a comunidade LGBTQIA+, vez que a lei é compreendida como a 

maior garantidora de direitos. Entretanto, até o presente momento, inexiste alguma 

regulamentação que autorize o gozo de direitos para LGBTQIA+s sem que se tenha que 

provocar o Poder Judiciário, através de demanda judicial.  

Nesta esteira é improtelável a integração de todos os direitos já assegurados e 

reconhecidos pelo Poder judiciário no campo da guarida jurisdicional, através da edição 

de lei específica.  

Maria Berenice (2012), assim preleciona: 

Nada há de mais perverso do que condenar alguém à invisibilidade. 

Tanto é assim que a indiferença, ignorar a existência, é a forma de 

maltratar alguém. É o que acontece com gays, lésbicas bissexuais, 

travestis e transexuais deste país. Como não existe uma legislação que 

reconheça seus direitos e criminalize os atos homofóbicos de que 

são vítimas, estão à margem do sistema jurídico e tornam-se reféns 

de toda a sorte de violência e agressões. E isso que se vive em um 

Estado que se diz democrático e de direito, cuja Constituição assegura 

a todos o respeito à dignidade, o direito à liberdade e a igualdade. (grifo 

nosso). 

A renomada autora assim continua: 

Apesar do enorme preconceito de que são alvo, das perseguições 

que sofrem, mantem-se omisso o legislador. Por medo de ser rotulado 

de homossexual, de não se reeleger invocam preceitos bíblicos para 

pregar o ódio e a discriminação. Nada mais do o preconceito disfarçado 

em proteção à sociedade. Não é por outro motivo que, até hoje, não foi 

aprovada qualquer lei que criminalize a homofobia ou garanta direitos 

às uniões homoafetivas (Grifos nossos). 

É de suma importância ressaltar que atualmente, tramita no Senado Federal o 

projeto de Lei 134/2018, que institui o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. Essa 

proposta de lei traz em seu bojo regras de Direito de Família, Sucessório e Previdenciário 

e criminaliza a homofobia. 
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A vice-presidente do IBDFAM, a advogada e Desembargadora aposentada do 

Tribunal de Justiça do rio Grande do Sul, ressalta que a aprovação do projeto é essencial 

porque assegura direitos essenciais a essa parcela da sociedade, além de ter um efeito 

pedagógico importante. 

Em uma de suas falas ela diz que: “Acredito que esta deva ser a grande batalha 

que nós temos que enfrentar. Buscar a conscientização dos parlamentares e do seu 

compromisso Constitucional de editar leis que atendam aos segmentos mais vulneráveis. 

Acho que essa é a função mais precípua dos legisladores, e que eles não estão atendendo 

a essa responsabilidade” 

 

DA IMPORTÂNCIA DA JUDICIALIZAÇÃO NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+ 

Se faz importante e necessário reconhecer o papel do judiciário na luta pela 

efetivação de direitos para a comunidade LGBTQIA+. Vivemos em um país que, apesar 

de se dizer democrático, ainda não dispõe de legislação específica para resguardar gays, 

lésbicas, bissexuais, transexuais, entre outros. 

Com a omissão existente no âmbito do Poder Legislativo, na regulamentação de 

´números dispositivos constitucionais, o Brasil defronta-se com o fenômeno da 

Judicialização. Atualmente, muito frequentemente tem sido empregada a expressão 

judicialização, muito se discute sobre a judicialização da política, da saúde, da vida, etc.  

Cada vez mais que o judiciário aprecia determinada demanda que depende de 

normatização não efetivada por mora ou omissão do Legislativo nos deparamos com o 

fenômeno em comento. Mobilizado em maior parte pelo desejo de amoldar as 

desigualdades sociais de uma massa de indivíduos, o Poder Judiciário se revela como 

grande protagonista em ofertar à nação decisões judiciais que tem conferido o exercício 

da cidadania e assegurado direitos fundamentais. 

Assim preleciona Maria Berenice (2012):  

Como a Justiça não consegue conviver com injustiças, há mais de 

uma década, passou a assegurar direitos à população LGBT. Estes 

antecedentes em muito contribuíram para o Supremo Tribunal Federal 

reconhecer as uniões homoafetivas como entidade familiar. Com isso 
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foi admitido acesso ao casamento. A decisão, além de ter efeito 

vinculante e eficácia perante todos, desafiou o legislador a cumprir com 

o seu dever de fazer leis. 

Logo, resta claro a importância da judicialização, como meio de se garantir e 

reconhecer direitos para o grupo supracitado, vez que somente a partir deste fenômeno se 

obteve êxito na efetivação de direitos para esta parcela da sociedade. 

 

DOS DIREITOS AUFERIDOS POR INTERMÉDIO DA JUDICIALIZAÇÃO DA 

UNIÃO HOMOAFETIVA E DO CASAMENTO HOMOAFETIVO 

No dia 05 de maio de 2011, dia memorável o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento conjunto da ADI 4277, e da ADPF 132 reconheceu a legalidade e 

legitimidade das uniões homoafetivas, reconhecendo as mesmas como Entidade Familiar. 

Como é de vasto conhecimento, anterior ao julgamento das aludidas ações, os 

novos modelos de família e de união matrimonial, acabavam por serem excluídas ou não 

reconhecidas, vez que o art. 226, §3º da CF/88, trazia como conceito de família a união 

estável entre o homem e a mulher, conforme in verbis: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

[...] 

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar sua conversão em casamento. 

Depois de ampla luta o STF reconheceu a União de pessoas do mesmo sexo. As 

ações que ensejaram as aludidas decisões, ambas pleiteavam sinteticamente que viesse a 

se conceder interpretação conforme a constituição ao contido no art. 1.723 do Código 

Civil. 

Assim preconiza o aludido dispositivo: Art. 1.723. É reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, 

contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 

Assim, ao se interpretar o dispositivo supracitado conforme a constituição, se 

compreenderia que no mesmo artigo, estariam também inclusas e amparadas as uniões 

entre pessoas do mesmo sexo. 

Assim preleciona Daniel Cardinali (2017):  
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A conclusão, portanto, foi pela existência de uma mesma entidade 

familiar, a união estável, tanto para casais do mesmo sexo, quanto para 

casais de sexos diferentes. O texto normativo do §3º do Art. 226 da 

Constituição foi objeto de uma “interpretação superadora da 

literalidade”, nas palavras do Relator, para entender que a referência a 

“homem e mulher” seria apenas um reforço à previsão de igualdade 

entre os gêneros na família (art. 226, §5º da Constituição) e no direito 

em geral (art. 5º, I da Constituição), não podendo o dispositivo de índole 

francamente emancipatória ser interpretado de forma a discriminar 

casais homoafetivos e reforçar preconceitos constitucionalmente 

rechaçados. O Ministro-Relator chegou, inclusive, no final de seu voto, 

a apontar a impropriedade inconstitucional do tratamento diferenciado 

para casais homoafetivos em outras esferas, como o casamento e a 

adoção.   

Importante lição nos revela o voto do Relator, Ministro aposentado do STF o Dr. 

Ayres Britto, no qual no decorrer de seu voto ele argumenta que “o Art. 3º da Constituição 

Federal, veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça, cor e que ninguém pode 

ser diminuído ou discriminado em função de sua preferência sexual. O sexo das pessoas, 

salvo disposição em contrário, não se presta para fins de desigulação jurídica. No decorrer 

do seu voto ainda, ele cita Max Scheler, ao dizer que o Ser humano, antes de um ser 

pensante ou volitivo, é um ser amante”. 

Posteriormente, no ano de 2013 ocorrerá outro evento muito importante, onde o 

Congresso Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução de nº 175, que versa sobre 

a habilitação, celebração de casamento civil e conversão de união estável em casamento, 

entre pessoas de mesmo sexo, passou a determinar as autoridades competentes a habilitar, 

celebrar o casamento civil e converter a união estável em casamento entre pessoas do 

mesmo sexo. A partir da aludida Resolução todos os cartórios do País restam obrigados, 

bem como a referida normativa viabilizou o casamento igualitário. 

 

DA CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOTRANSFOBIA  

No que concerne à criminalização da homotransfobia, é importante ressaltar que 

essa é umas das mais importantes pautas do movimento LGBTQIA+. Posterior ao 

fracasso, no Senado Federal, do Projeto de lei da Câmara de nº 122/2006, que tinha como 

primazia inserir a vedação à discriminação em função de orientação sexual ou identidade 

de gênero na Lei de nº 7.716/89, o movimento respectivo se viu obrigado a buscar guarida 

jurisdicional. 
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No dia 13 de junho de 2019, em um dia que podemos julgar histórico, o Supremo 

Tribunal Federal, após uma longa e angustiante espera, no julgamento conjunto do MI nº 

4733 e da ADO de nº 26, reconheceu a necessidade de criminalizar a homotransfobia. 

Nas aludidas decisões o que fora feito, partindo do mesmo entendimento utilizado 

no famoso caso Ellwanger, no HC 8.2424/RS, o Supremo Tribunal Federal abandonou o 

conceito biológico e adotou o conceito político-social: racismo como inferiorização de 

um grupo social relativamente a outro. 

Por fim, de maneira a mais uma vez evidenciar a urgência na necessidade de 

edição de norma, mais precisamente da aprovação do Projeto de lei de nº 134/2018, o 

denominado Estatuto da Diversidade Sexual e de gênero, ele traz em seu corpo um 

capítulo específico que versa sobre crimes contra a população LGBTI+ (intolerância por 

orientação sexual ou identidade de gênero, discriminação no mercado de trabalho, 

discriminação nas relações de consumo e violência doméstica). 

 

DO NOME SOCIAL PARA PESSOAS TRANS  

Neste tópico se abordará as decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça e 

do Supremo Tribunal Federal, que autorizam a mudança de nome das pessoas transexuais 

sem a necessidade de cirurgia. 

Primeiramente, se faz oportuno entender o conceito de Nome social. Entende-se 

por nome social a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica, bem 

como é socialmente reconhecida. 

Assim preconiza o art. 1º do Decreto de nº 8.727/2016: 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o uso do nome social e o 

reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis ou 

transexuais no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - Nome social - designação pela qual a pessoa travesti ou transexual 

se identifica e é socialmente reconhecida; 

Os travestis e transexuais integram o conjunto de indivíduos que almejam amoldar 

a sua vida social com a identidade de gênero com a qual se identificam. O nome com o 

qual o sujeito se determina traz inúmeras consequências sociais, este envolve importante 
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papel na construção da personalidade da pessoa. Não só para a sociedade, como também 

para a família, o nome é ícone que individualiza e diferencia no complexo de vínculos 

sociais, bem como é também símbolo que rotula o indivíduo ad aeternum. 

Não é à toa que o Código Civil normatiza em seu capítulo II que versa sobre os 

direitos da personalidade, especial proteção ao nome. É o que se vislumbra nos art. 16 ao 

art. 19 do aludido Código. 

Além disso, a doutrina majoritária julga o nome como um dos mais relevantes 

direitos de personalidade, a exemplo do renomado doutrinador Sílvio Venosa (2005):  

O nome atribuído à pessoa é um dos principais direitos incluídos na 

categoria de direitos personalíssimos ou da personalidade. A 

importância do nome para a pessoa natural situa-se no mesmo plano de 

seu estado, de sua capacidade civil e dos demais direitos inerentes à 

personalidade. 

Nos anos de 2017 e 2018, houve grande avanço atinente a matéria, com os 

julgamentos do RE de nº 1626739/RS no STJ, e ainda da ADI de n° 4275 no STF. 

A importância das aludidas decisões consiste no fato de que antes para se realizar 

a mudança do nome, a pessoa ficava vinculada a primeiramente realizar a cirurgia de 

transgenitalização, um fator que não era bem recepcionado, vez que o procedimento 

mencionado se trata de uma cirurgia mutiladora, onde a pessoa que se submete a tal 

intervenção tem retirada de si a sua capacidade reprodutiva. 

Importante lições extraímos dos votos dos ministros Celso de Melo e Carmen 

Lúcia, aquele disse fundamentadamente em seu voto que de ninguém pode ser retirado 

direitos, por esta ou aquela característica, esta relacionou a decisão com a finalidade do 

Estado em viabilizar a percepção da identidade dos seres, na sua fala ela disse que “o 

Estado há de registrar o que a pessoa é, e não o que acha que cada um de nós deveria ser, 

segundo a sua conveniência. 

Ainda no ano de 2018 outro acontecimento significativo foi a edição do 

Provimento de nº 73/2018 do CNJ, que dispõe sobre averbação da alteração do prenome 

e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro 

Civil de pessoas naturais, sem a necessidade de prévia autorização judicial, cirurgia de 

redesignação sexual ou terapia hormonal, bem como também dispensa a apresentação de 

pareceres de psicólogos ou laudos médicos.  
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Por fim, de maneira a pôr em evidência a indispensabilidade de legislação 

específica para pessoas da comunidade LGBTQIA+, e de exemplificar que alguns direitos 

já concedidos poderiam ter sido ofertados bem antes, transcreve-se aqui dispositivos do 

projeto de Lei de nº 134, de 2018, o denominado Estatuto da Diversidade Sexual e de 

Gênero, que versam a respeito do assunto trabalhado neste tópico: 

Art. 38. É garantido aos transgêneros e intersexuais o direito ao uso do 

nome social, pelo qual são reconhecidos e identificados, independente 

da retificação no assento do Registro Civil: 

I – em todos os órgãos públicos da administração direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual, distrital e municipal; 

II – em fichas cadastrais, formulários, prontuários, entre outros 

documentos do serviço público em geral; 

III – nos registros acadêmicos das instituições de ensino fundamental, 

médio e superior, tanto na rede pública como na rede privada [...]; 

 Art. 40. A alteração do nome e da identidade sexual pode ser requerida 

diretamente junto ao Cartório do Registro Civil, sem a necessidade de 

ação judicial ou a representação por advogado, garantida a gratuidade 

do procedimento. 

 

DA DOAÇÃO DE SANGUE POR HOMENS GAYS 

No dia 8 de maio de 2020, em um dia marcante, o Supremo Tribunal Federal por 

maioria dos votos (7x4) derrubou a restrição que vedava homens homossexuais de 

doarem sangue. Esse debate chegou ao STF no ano de 2016, por intermédio da ADI de 

nº 5543, que questionava normas do Ministério da Saúde e da Anvisa sobre o tema. 

Tais normas relacionavam a vedação à critérios que consideravam o perfil de 

homens homossexuais, com a vida sexual ativa, à possibilidade de contágio por doenças 

sexualmente transmissíveis (DST’S). 

É importante elucidar a origem dessa vedação, que carrega em si um cunho tão 

somente discriminatório. Essa visão preconceituosa origina-se de um resíduo histórico 

motivado pela epidemia da AIDS e HIV, que amedrontou o Estado Brasileiro no período 

compreendido entre os anos de 1980 a 1990. 

O Dr. Dráuzio Varella, citado por János Valery (2020), assim preleciona: 

Quando ainda nem havia o teste para o HIV, o simples fato de ser 

homossexual colocava a pessoa em suspeita para doar sangue. Por isso, 
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se criou nos bancos de sangue essa restrição, que hoje não tem mais 

nenhum sentido em existir. 

Nessa época, ser um homem gay era correntemente relacionado ao fato de possuir 

o vírus, que naquele momento não dispunha de tratamento médico. A partir dessa crença 

carregada de discriminação e hostilidade, surge o denominado grupo de risco para o HIV. 

Passam então, a ser considerados e classificados como um risco, todos os homens 

gays, as pessoas diagnosticadas como hemofílicas e ainda, usuários de drogas injetáveis. 

Os anos passaram, e com isso houve o progresso da ciência e o aprimoramento na 

instrução do corpo social. Percebeu-se que o risco não consistia em um homem ser gay. 

Porém, estava o risco no sexo desprotegido. 

Ainda, notou-se que o perigo não estava no paciente hemofílico, mas sim na 

transfusão de um sangue sem o devido teste. Por fim, observou-se que a droga injetável 

não trazia o risco de contaminação do vírus, mas sim o fato dos seus usuários partilharem 

as mesmas seringas. 

Assim preconiza János Valery (2020): (...) Com o avanço da ciência e a educação 

da sociedade, o conceito de “grupo de risco” foi deixado para trás, sendo substituído por 

“comportamento de risco”.  

E assim ele continua: (...) “Praticar relações sexuais sem usar preservativos é um 

risco para a infecção pelo HIV. E isso independe da orientação sexual e de gênero dos 

envolvidos”.  

A importância da referida decisão consiste em pôr fim a uma vedação 

fundamentada unicamente no preconceito, vez que o perigo na doação de sangue não 

resulta da orientação sexual do indivíduo, mas sim do fato deste ter relações sexuais 

desprotegidas, operando assim determinado comportamento de risco. 

Por fim, de maneira a se demonstrar a importância de se editar normas específicas 

para a comunidade LGBTQIA+, se transcrevera aqui o Art. 48 do Estatuto da Diversidade 

sexual e de Gênero que versa sobre o tema: 

Art. 48. É vedado enquadrar lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e 

intersexuais como pertencentes a grupos de risco, em razão de sua 

orientação sexual ou identidade de gênero, negando-lhes o direito de 

serem doadores de sangue. 
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CONCLUSÃO 

A possibilidade da união homoafetiva, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

a criminalização da homotransfobia, o uso do nome social para pessoas trans e a 

possibilidade de doação de sangue por homens gays são direitos que foram demandados 

pela comunidade LGBTQIA+ na via jurisdicional. 

Demandas essas, que infelizmente permanecem despercebidas e desconsideradas 

pelo Poder Legislativo. Percebe-se que a política majoritária tradicional se mantém 

relutante as aludidas demandas da supracitada comunidade. 

Diante da evidente omissão do Poderes Legislativo e Executivo, o Poder 

Judiciário tem se demonstrado como grande protagonista. Este que por intermédio da 

judicialização se revela como a via possível tanto para a efetivação de direitos para o 

grupo LGBTQIA+, como também no combate à desigualdade estrutural e a cultura 

heteronormativa.  

Por outro lado, constatou-se no presente trabalho a necessidade de se editar 

normas específicas para o aludido grupo, de maneira a se garantir mais segurança jurídica, 

apontou-se a importância da aprovação do Estatuto da diversidade sexual de maneira a 

viabilizar na oferta e no gozo de direitos pela comunidade supracitada. 

De outro modo, se faz importante ressaltar que a simples garantida de direitos aos 

LGBTQIA+ não põe fim a uma luta que tem se prolongado no tempo. A marginalização 

contra este grupo atravessa infindos espaços, o que requer a ação do Estado com a 

colaboração de toda a sociedade de maneira a reprovar e a opor-se contra toda e qualquer 

forma de preconceito. 

Ainda, é importante se frisar que a crença apenas na atuação da instituição 

contramajoritária, é uma crença perigosa. É necessária a existência de uma cultura 

fortemente sensível e preocupada com os direitos das minorias. O Poder Judiciário, foi 

responsável por proferir importantes decisões que legitimaram direitos ao grupo 

LGBTQIA+, porém, isso só se deu devido à grande mobilização social, sem esta os 

direitos não aparecem, não são outorgados. 

Os direitos são sempre extirpados através de um seguimento de empenho social, 

tendo como principais personagens os próprios titulares desses direitos, vez que são os 
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que mais sentem e sofrem pela violação desses direitos. Claro que isso não afasta o dever 

daqueles que não integram este grupo vulnerável de se engajarem nesse combate em favor 

da igual dignidade de todas as pessoas. 

Conclui-se no presente trabalho pela importância da judicialização como forma 

de garantir direitos para a comunidade LGBTQIA+, pois só através dela se obteve êxito 

na efetivação de garantias ao aludido grupo. 
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CAPÍTULO III 
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RESUMO: 

A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) enfrenta 

discriminação em virtude de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero, 

materializadas por violências e preconceitos vivenciados nos diferentes serviços de saúde. 

A pesquisa objetivou identificar aspectos facilitadores e/ou inibidores do acesso da 

população LGBT aos serviços de saúde. Pesquisa descritiva-exploratória, qualitativa, 

realizado no interior do Ceará, Brasil, com 26 participantes, recrutados pela técnica 

snowball via telefonemas/whatsApp, com coleta de dados através de grupos focais. 

Salienta-se que o processamento e apresentação dos dados se deu pelo uso do software 

(IraMuTeQ). Os discursos foram analisados por meio da análise de conteúdo e discutidos 

à luz da literatura pertinente. Os achados apontaram para a escassez de facilidades e da 

existência de dificuldades no acesso aos serviços de saúde da diversidade sexual e de 

gênero, sendo elucidado à idade do profissional de saúde como aspecto tendencioso para 

adoção de atitude preconceituosa. Estas dificuldades evidenciam a necessidade do 

cuidado integral e equânime à população LGBT.  

PALAVRAS-CHAVE: Diversidade sexual. Diversidade de gênero. Assistência à saúde.  

 

INTRODUÇÃO  

Sabe-se que a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

(LGBT) devido ao preconceito e discriminação social, tem sido alvo de violações de 
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direitos, como àqueles voltados ao acesso à serviços de saúde (ALBUQUERQUE et al., 

2016). Tal condição implica em redução pela busca destes serviços e não efetivação de 

cuidados, que elevam no grupo, vulnerabilidades ao adoecimento (CESARO,2016).  

Historicamente, a população LGBT sofre estigma em ambientes de cuidados com 

a saúde, por profissionais dos serviços, reprodutores de discursos homofóbicos. Estudo 

realizado pela UNAIDS (2007) afirma que menos de 10% das pessoas LBGT no mundo 

tem acesso à serviços de saúde e no que se refere à pessoa transexual, existe ainda a 

negação de sua identidade, dificultando sua acessibilidade ao sistema. 

Objetivando alterar essa realidade, o Brasil institui em 2010, pelo Ministério da 

Saúde, a Política Nacional de Atenção Integral à População LGBT, que tem como 

fundamento a implementação de ações para eliminar a discriminação contra esta 

população, devendo tal prerrogativa ser um compromisso ético-político de todas as 

instâncias do SUS (BRASIL, 2013). No entanto, a despeito do que preconiza a política, 

ainda se observa pouco interesse e incentivo das esferas de gestão e dos profissionais de 

saúde em trazer o tema para discussão e atuar humanamente. 

Assim, a discriminação e não efetuação de um atendimento humanizado e 

acolhedor nos estabelecimentos de saúde à população LGBT repercute em assistência 

fragilizada em serviços clandestinos, gerando riscos à saúde e potencializando 

adoecimentos. Diante disso, a presente pesquisa objetivou identificar aspectos 

facilitadores e/ou inibidores do acesso da população LGBT aos serviços de saúde. 

 

MÉTODO 

TIPO, PERÍODO E CENÁRIO DO ESTUDO 

Estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, realizado entre os 

meses de agosto de 2017 e julho de 2018 em um município do interior do Ceará, Brasil.  

 

PARTICIPANTES DO ESTUDO 

O público-alvo do estudo foram indivíduos LGBTs, mobilizados por meio de 

Organizações não Governamentais (ONG), grupos de ativistas, militantes ou 
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representantes na luta pelos direitos humanos, captados pela técnica metodológica 

snowball. 

Estabeleceu-se como critérios de inclusão: residir no lócus do estudo há pelo 

menos um ano e possuir idade igual ou superior a 18 anos e como critério de exclusão, o 

não acesso a algum serviço de saúde. A amostra final resultou em 26 pessoas LGBTs, 

cuja nenhuma foi excluída por atender os critérios de elegibilidade.  

 

COLETA DOS DADOS 

Foram realizados quatro sessões de Grupos Focais (GF) numa Universidade, uma 

para cada segmento (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais), com duração média de duas 

horas cada. As informações necessárias sobre a pesquisa foram explicadas aos 

participantes no momento em que foram contatados por telefone e/ou WhatsAppe antes 

da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

ORGANIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Foi utilizado o software Interface de R pour lês Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires (IraMuTeQ) para processamento dos dados e a Análise de 

Conteúdo como técnica para tratamento e interpretação dos fenômenos sociais oriundos 

dos GF. Para organizar e apresentar os conteúdos textuais, foi utilizada a nuvem de 

palavras e a análise de similitude do IraMuTeQ, que agrupam e organizam graficamente 

o corpus textualmediante sua frequência (CAMARGO; JUSTO, 2013).   

 

ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

Seguiu-se a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde. Os participantes foram informados sobre o intuito do estudo e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo o anonimato. A realização do 

estudo apresentou riscos mínimos aos participantes, como desconforto, mas foi reduzido 

ao se debater a relevância social da pesquisa.  
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Para manter o anonimato dos participantes, foram utilizados códigos em 

substituição de seus nomes. A presente pesquisa foi aprovada sob o parecer de nº 

2.753.055 pelo Comitê de ética em Pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram da pesquisa 26 integrantes LGBTs (6 lésbicas, 6 gays, 7 bissexuais 

e 7 transexuais) que se autodefiniram em sua maioria com orientação sexual bissexual 

(27%), identidade de gênero mulher cis (42%), idade entre 20 a 29 anos (65%), pardos 

(54%), solteiros/as sem parceiro/a (46%), pertencentes a nenhuma religião/doutrina 

(46%), com renda mensal inferior a 1 (um) salário mínimo (50%), com vínculo 

empregatício (85%), sendo em sua grande maioria, estudantes de ensino superior 

incompleto (42%).  

Apesar das literaturas afirmarem haver um maior destaque para o público LGBT 

que se autodefine gay e lésbica, é valido destacar que a técnica metodológica utilizada 

para a coleta de dados qualitativos transcorreu-se por intermédio de GF, justificando-se 

assim a equiparação na quantidade de sujeitos participantes do estudo. 

No que tange à variável idade, a prevalência encontrada na faixa de 20 a 29 anos 

foi também identificada no estudo de Carvalho e Philippi (2013) desenvolvido na cidade 

de Brasília, Distrito Federal, que obteve representatividade de 70% dos 60 participantes 

que apresentaram idade entre 18 a 28 anos, sendo um dos objetivos deste estudo levantar 

quais as principais dificuldades enfrentadas pela população LGBT ao buscarem 

atendimento nos serviços de saúde.    

No que concerne ao estado civil, notou-se a prevalência de solteiros/as sem 

parceiros/as (46%) e solteiros/as com parceiros/as (38%), mantendo dessa forma uma 

coerência com o estudo de Albuquerque et al. (2016) desenvolvido nos municípios de 

Juazeiro do Norte e Crato, Ceará, em que se observou uma prevalência de 63,3% para 

os/as entrevistados/as que referiram estado civil solteiro/a. Participaram do estudo 

supracitado 316 indivíduos LGBTs, cujo teve por objetivo determinar o perfil de 

violência psicológica no interior cearense perpetrada a essas pessoas.  
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Referente à variável Religião/Doutrina evidenciou-se que o maior número de 

participantes (46%) referiu não pertencer a nenhuma religião, seguindo àqueles/as que 

referiram pertencer à religião Católica, representando 42% dos/as entrevistados/as. O que 

corrobora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) que 

apontam que quase metade dos/as homossexuais brasileiros (47,4%) se autodeclararam 

católicos/as.  

Frente à escolaridade, observou-se que a maioria eram estudantes do ensino 

superior incompleto (42%), sendo possível inferir que quanto maior o número destes no 

ensino superior, maior será o empoderamento e a apreensão de informações, enquanto 

mecanismos críticos e reflexivos, para exigirem o cumprimento de seus direitos sociais e 

políticos perante a sociedade. Os dados obtidos corroboram novamente com estudo de 

Carvalho e Philippi (2013), que verificaram em seu estudo que o grau de escolaridade se 

concentrava em nível superior incompleto, apresentando 35% do total.  Destaca-se que a 

população LGBT mesmo diante de obstáculos que lhe são impostos buscam o acesso à 

escolaridade, o que se coloca como possibilidade de alcançar igualdade e reconhecimento 

social de identidades com a finalidade de erradicação ou minimização de elementos 

estruturais de discriminação (ALBERNAZ; KAUSS, 2015). 

Os achados referentes à variável trabalho demostram que 22 participantes (85%) 

relataram ter um trabalho. Mesmo havendo uma considerável prevalência de participantes 

com atividades trabalhistas, evidencia-se maior número de entrevistados/as que referiram 

ter renda mensal inferior a um salário-mínimo, denotando dessa forma, a desvalorização 

do público LGBT com a baixa remuneração nos serviços laborais desempenhados. De 

fato, frente a renda mensal, para Kalume, Itaborahy e Moreira (2016), o predomínio de 

vulnerabilidade à situação de pobreza pode ser explicado pelo estigma, preconceito e 

discriminação que enfrentam devido à sua identidade de gênero e/ou orientação sexual. 

Os dados fornecidos ao programa IraMuTeQ foram processados em 1 corpus 

intitulado: dificuldades e facilidades da diversidade sexual e de gênero no acesso aos 

serviços de saúde. A análise deste corpus, proveniente da transcrição das entrevistas dos 

GF foram constituídas por 26 falas, 338 segmentos de textos, com aproveitamento de 272 

segmentos (80,47%). Destes, emergiram 12.316 ocorrências e um total de 1.115 formas 
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ativas que tiveram uma frequência maior ou igual a 3, originando-se então a nuvem de 

palavras e a análise de similitude a seguir. 

 

NUVEM DE PALAVRAS: ONDE ESTÃO AS FACILIDADES? 

Referente ao método da nuvem de palavras, ocorre o agrupamento e organização 

gráfica das palavras em função da sua frequência, possibilitando rápida identificação das 

palavras-chave do corpus textual e análise lexical simples (MOURA et al., 2014). 

Por este método, verificou-se que as palavras que obtiveram maior frequência 

foram: “não”, “mais” e “gente”, que constaram respectivamente 354, 169, 101 vezes na 

transcrição do corpus textual.  

Assim, visualiza-se na figura 1 um apanhado geral no que diz respeito as 

dificuldades e facilidades no acesso da diversidade sexual e de gênero aos serviços de 

saúde e os discursos a seguir contribuem para melhor compressão do fenômeno 

investigado: 
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Figura 1– Nuvem de Palavras - “Dificuldades e facilidades no acesso da diversidade sexual e de gênero 

aos serviços de saúde”, gerada pelo software IraMuTeQ partir da lista de evocações. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

“Eu concordo com o que já foi dito da questão de não haver facilidades, da 

questão de atendimento primário e tal, já levantando para as questões de CAPS e tudo 

mais é mais difícil, existe mais dificuldade ainda.” ROXO 1  

“Eu acho que não tem um serviço pra essa comunidade, eu acho que não existe 

as especificidades para os LGBT em geral, não existe. Então não tem como você dizer se 

tem uma facilidade se você não enxerga um serviço. Não tem como ter essa análise, na 

minha visão não tem por que o serviço personalizado ele não existe.” AMARELO 1 

“Eu acho que vai se tornar consenso que não existem facilidades nem para as 

outras populações quem dirá pra população LGBT no que se refere ao acesso ao serviço 

de saúde.” 

 

Nota-se na figura 1, que as palavras são posicionadas aleatoriamente, de tal forma 

que as palavras mais frequentes se destacam maiores que as outras, demonstrando, assim, 

sua evidência no corpus de análise da pesquisa. 

Dessa forma, pode-se considerar por meio das frequências de palavras e dos 

discursos acima que, o vocábulo “não” refere-se à escassez de facilidades e por meio de 

interpretações dos sentidos das palavras nos discursos, que a palavra “gente” teve o 

sentido de coletividade que, muitas vezes aqui, é sinônimo da diversidade sexual e de 

gênero. 

Nessa perspectiva, a nuvem de palavras deixa clara a não existência de facilidades 

para essa população ao acessarem os serviços de saúde e isso pode ser confirmado pelas 

repetidas 345 vezes da palavra “não” no corpus da transcrição. Além disso, também 

baseado nas interpretações dos discursos, a palavra “mais” surge como sentido de 

acréscimo em virtude de haver várias dificuldades que permeiam esse contexto.    

Estes descontentamentos e não visualização de facilidades no tocante ao acesso 

advém de sobre(vivências) e experiências de vida nos serviços de saúde pela diversidade 
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sexual e de gênero aqui pesquisada e por meio de episódios não exitosos de amigos/as da 

mesma comunidade.     

A ausência de facilidade no acesso ao serviço de saúde pela população LGBT se 

associa ao preconceito e discriminação impetrados desde o acolhimento, o que revela o 

déficit na qualificação de profissionais que estejam sensíveis as vulnerabilidades dessa 

comunidade (SANTOS et al., 2020).  

Mesmo considerando que o sistema de saúde está deficitário, e a população como 

um todo enfrenta problemas em seu acesso, é imperioso destacar que a população LGBT 

além de lidar com a defasagem do sistema, tem que suportar o preconceito e a 

discriminação que se revelam pela falta de pautas que atendam às suas demandas 

específicas (CARVALHO; PHILIPPI, 2013). 

 

ANÁLISE DE SIMILITUDE: IDADE OU ATITUDE PRECONCEITUOSA?  

A análise de similitudes ancora-se na teoria dos grafos, possibilitando a 

identificação das ocorrências entre as palavras e seu resultado nas indicações da 

conexidade entre estas, auxiliando na identificação da estrutura da representação 

(MARCHAND; RATINAUD, 2012). 

Assim, as falas a seguir validam a importância de destacar as conexões existentes 

nas palavras evocadas pelos/as participantes diante dos questionamentos pesquisados e, 

portanto, na representação gráfica da Figura 2, observa-se um leque semântico entre as 

seguintes palavras: “mais”, “jovem”, “menos”, “difícil,”, “velho”, “gente”, “perceber”, 

“interferir”, “mudança” e “conversar”. A palavra central permanece "não" reforçando o 

não atendimento às especificidades da população LGBT nos serviços de saúde.  
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Figura 2 – Análise de similitudes entre as palavras – “Dificuldades e facilidades no acesso da diversidade  

sexual e de gênero aos serviços de saúde”, gerada pelo software IraMuTeQ a partir da lista de evocações. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após análise da árvore de similitudes, pode-se observar por meio das conexões de 

palavras, uma dificuldade específica relacionada à idade do profissional de saúde, sendo 

que os/as participantes da pesquisa colocam que geralmente quanto mais idade o 
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profissional tiver, mais tendencioso a manifestar atitudes preconceituosas ele/ela terá. Os 

recortes abaixo auxiliam nesta compreensão: 

“[...] eu tive atendimento com duas ginecologistas mulheres, uma era até mais 

velha e a outra era mais jovem e eu reparei que por ela ser mais velha eu esperava que 

ela tivesse uma experiência maior, só que ela era mais [...] ela não aceitava as ideias 

que a gente tem hoje, que é normal, ela era mais conservadora [...] Já a profissional mais 

nova [...] ela conversou comigo [...] era muito aberta [...]” AZUL I 

“[...] a maioria dos médicos e profissionais são pessoas mais velhos, então a 

tolerância entre eles por mais que você queira conversar vai continuar, então o que se 

torna mais difícil ainda. Nas Estratégia Saúde da Família que você for, sempre são os 

mais antigos, então se torna mais difícil ainda. Quando é uma pessoa mais nova [...] que 

já vem desse tempo pra cá que já vem com seus conhecimentos relacionados a tolerância 

é mais fácil você lidar com eles do que com as pessoas mais velhas” FOGO I 

“Às vezes pelo profissional ser mais velho tem conceitos que já são retrógrados, 

já são antiquados digamos assim e devem ser renovados. Quando o profissional se livra 

de aspectos religiosos, culturais e crenças isso facilitaria o acesso em si, mais melhoraria 

o serviço seria a palavra certa o atendimento.” AZUL 1 

 

Na ótica da população LGBT aqui pesquisada, demonstra-se que profissionais 

considerados mais “velhos”, que ainda preservam uma visão arcaica, podem se tornar um 

obstáculo para esta população vir a acessar os serviços de saúde. Caponi (2012), considera 

como uma visão arcaica, aquela da ordem médica do século XX, que se diz respeito ao 

campo da saúde, quando a diversidade sexual e de gênero foi primordialmente construída 

pela ordem médica, a qual por muito tempo identificou e classificou o segmento LGBT 

como portadores, em particular, de patologia mental e desvio de conduta sexual. Muitos 

desses sujeitos se submeteram a internações forçadas em instituições manicomiais de 

tratamento para portadores de transtorno mental, a fim de obterem a cura, onde foram 

tratados com eletrochoques, intensa medicalização, banhos frios, isolamento, dentre 

outras torturas e explícitas violações de direito aos ditos degenerados (CAPONI, 2012). 
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Além disso, embora o “homossexualismo”, expressão utilizada na época, tenha 

sido extinta do manual de perturbações mentais da American Psychological Association 

(APA) em 1973 e da lista de doenças mentais da Classificação Internacional de Doenças 

(CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1985, ainda vigora uma forte relação 

nos ambientes conservadores da sociedade e das instituições de saúde da orientação 

sexual à patologização dessas pessoas, por entenderem que as relações homoafetivas 

fogem das condutas “naturais” e são passíveis de “correção” (MELO; AVELAR; 

MAROJA, 2012). 

Para tanto, a atuação dos profissionais de saúde não deve se ancorar em preceitos 

morais ou religiosos que reforcem um modelo predeterminado de normalidade durante 

prestação da assistência (TOLEDO; PINAFI, 2012), uma vez que estas posturas elevam 

as vulnerabilidades da população LGBT à agravos na saúde. 

 

CONCLUSÃO 

Considerando o cenário de iniquidades, desigualdades e violências no campo da 

saúde, observa-se a vivência da população LGBT no que se refere às condições de não 

acesso aos serviços de saúde, ausência de respeito, acolhimento e humanização dos 

serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde, sistema universal, integral e equânime, 

que na prática, tem se demonstrado frágil e preconceituoso com a população LGBT. 

Embora os resultados deste estudo sejam importantes, orienta-se a realização de 

mais pesquisas com esse enfoque, de grande amostra populacional, para melhor 

compreensão da problemática e elaboração de estratégias de intervenção para que a 

assistência a esta população possa acontecer de forma a garantir a não violação de seus 

direitos. 
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CAPÍTULO IV 

BULLYING NAS ESCOLAS: ANÁLISE HISTÓRICA E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA ACERCA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO 

Francisco Kleiton de Souza Silva11. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.16-04 

 

RESUMO: 

O presente artigo pretende discorrer sobre o processo histórico do Bullying nos espaços 

escolares, como ambientes favoráveis para as práticas de preconceitos e discriminação da 

pessoa humana, onde trataremos as questões acerca das práticas cometidas através do 

Bullying. Dentro desse contexto de análise também abordaremos outros temas como: 

relações de gênero, homofobia e bullying. Apresentaremos propostas de novas 

metodologias para o ensino em geral e para o ensino de história sobre as práticas de 

enfrentamento de Bullying e as questões de gêneros em sala de aula.   

PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Bullying. Ambiente Escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo principal, tratar a questões das relações de 

gêneros nas escolas, bem como as questões que envolvem os diversos preconceitos de 

gêneros, como orientação sexual de cada indivíduo permeada por fenômeno que vem 

crescendo cada vez mais nas escolas brasileiras que é a questão do “Bullying”. 

Segundo Cláudia Bandeiras (2009), os números de crianças e adolescentes 

vitimizados pelo Bullying, chegam a 67,5% já os que agridem ao número de 54,7 %, 

como também os que foram vítimas e agressores chegaram a 43,6% com 83,9% foram 

testemunhas da ação do Bullying. Estes fatos ocorreram devido ao preconceito com 

determinados grupos como: homossexuais, lésbicas, transexuais, que suscitou outro 

fenômeno abordado nas escolas atualmente que é a questão homofóbica.  

 Nesses casos meninos e meninas vítimas de ações de Bullying, que sofrem 

preconceitos e discriminações devidos sua orientação sexual, diferenciada do tradicional, 

 
11Mestrando em Ciências da Educação pela Faculdade de Sidrolândia (FACSIDRO). Professor de História pela Rede 
Estadual/RN. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0809916330857760.  E-mail: kleitonsouza07@gmail.com  

http://lattes.cnpq.br/0809916330857760
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tem apresentado diversos transtornos psicológicos como: baixa autoestima, 

agressividade, isolamento dos demais grupos e dificuldade de aprendizagem.   

 As discussões acerca do Bullying nas escolas estão sendo utilizadas por meio de 

campanhas de orientação, que em sua maioria informam, orientam e auxilia na integração 

dos alunos. Bandeiras (2009) mencionou que o bullying se constitui em uma subcategoria 

bem delimitada de agressão ou comportamento agressivo, caracterizado pela 

repetitividade e assimetria de forças.  As pessoas que agridem podem considerar que 

sofreram com ação do bullying e de alguma forma revidam através do mesmo, causando 

um ciclo de violência.  

 

HOMOFOBIA X ESCOLA    

 Acerca das questões da homofobia o espaço escolar tem sido um dos maiores 

agentes para a prática da homofobia com determinados estudantes que possuem 

orientação diferente do heterossexualíssimo, algumas escolas têm realizado campanhas 

sobre os preconceitos de pessoas homofóbicas. Sendo que tem sido discutido 

associadamente a outra problemática que está sendo predominante nas escolas que é o 

bullying. Da qual trataremos mais a frente neste artigo.  

 Nessa discussão de homofobia é necessário compreendermos o que vem a ser está 

terminologia. Portanto, Carvalho afirma:  

A homofobia é a manifestação de preconceito e discriminação 

negativos, aversão hostilidade, práticas estigmatizantes, exclusão e 

violência contra pessoas de orientações homoerótica, gays, lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais, assim como contra todas as pessoas 

(inclusive heterossexuais) cujas expressões de masculinidade e 

feminilidade não se enquadram no padrão heterossexual. [...]. A 

homofobia é resultante da heteronormatividade e do heterossexismo, e 

é uma forma de violência de gênero (CARVALHO, et al 2003, p. 21).   

Acerca da homofobia nas escolas, o preconceito com homens gays e os travestis 

têm sido muito agressivo, geralmente esses grupos são frequentemente vítimas de 

bullying. Porem as mulheres que são lésbicas e bissexuais também tem sido vítima de 

discriminação. Segundo Alves (2006) “a homofobia também está associada à misoginia, 

que é uma repulsa ao feminino ou à mulher – como a mulher é vista como inferior, 

assemelhar-se a ela significa perder o poder”.   



 

58 
 

A escola mostra-se como um espaço alheio em relação às questões de gênero em 

que a, maioria das vezes tem tratado está questões conflitantes de grupos de forma 

superficial.     Embora existam campanhas e palestras em algumas escolas da rede pública 

de ensino, orientando sobre as consequências que tais agressões ocasionam nos 

indivíduos vitimizados pelas agressões homofóbicas classificando como ação de bullying.   

Segundo Bandeira12: 

O ambiente escolar serve como cenário de vários processos e 

fenômenos grupais, dentre eles a violência escolar. O termo violência 

escolar se refere a todos os comportamentos agressivos e antissociais, 

incluindo conflitos interpessoais, danos ao patrimônio e atos criminosos 

(LOPES, 2005). De acordo com Rolim (2008) este termo tem sido 

utilizado no Brasil para designar condutas destrutivas evidentes, como 

por exemplo, agressões físicas, porte de armas de fogo, depredação de 

escolas e ameaças ou agressões a professores. Para este autor, a 

violência escolar e as várias formas de violência sofridas por crianças 

ao redor do mundo ainda são amplamente desconhecidas ou 

subestimadas.      

 Sabemos que os maiores incidentes de discriminação, preconceito e bullying, 

ocorrem na adolescência onde as transformações corporal, social, comportamental e 

psicológica são vivenciadas com mais intensidade nesse período. Acerca disso Bandeira13 

(2009) escreveu que a adolescência é um período caracterizado por grandes mudanças 

físicas e emocionais.  citando também Steinberg (1999) onde afirma que estas mudanças 

ocorrem de forma diferente e em períodos diferentes para cada indivíduo durante a 

puberdade.  Bandeira ainda escreve que este autor afirma que um dos mais difíceis 

aspectos do desenvolvimento são mudanças biológicas que ocorrem durante a puberdade.    

 Assim compreendemos como se constitui o espaço entre ambiência escola, 

adolescentes e bullying. Pontuando a faixa etária dos nove aos quinze anos que mais 

ocorre agressões de bullying, destacando o amadurecimento corporal e emocional como 

responsáveis no comportamento dos agressores e agredidos. Portanto, Bandeira14 

menciona: 

Alguns comportamentos são esperados durante a adolescência e podem 

até mesmo ter benefícios adaptativos (Hawley, 1999; Tremblay, 2000). 

A adolescência é identificada na literatura como sendo o período de 

maior ocorrência de bullying (Kenny, Mceachern & Alude, 2005). 

 
12 BANDEIRA, 2009, p.16, apud (Lopes, 2005), (Rolim, 2008) 

13 BANDEIRA, 2009, p.19, apud (Steinberg, 1999) 

14 BANDEIRA, 2009, p.18, apud (Rolim, 2008), (Hawley,1999), (Tremblay,2000), (Kenny, Mceachern & Alude, 
2005). 
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Estudos apontam que o momento de maior incidência dos episódios de 

bullying e violência escolar ocorrem entre os nove e os quinze anos de 

idade (ROLIM, 2008).  

Seguindo as orientações dos organizadores Maria Eulina Pessoa de Carvalho, 

Fernando Cézar Bezerra de Andrade e Cristiane Souza de Menezes que elaboraram a 

cartilha15 tratando sobre: Equidade de Gênero e Diversidade Sexual na Escola: Por uma 

prática pedagógica inclusiva, projeto “Iguais porque Diferentes”. Em que discutem as 

questões de bullying, homofobia e de gênero na escola. Segundo os organizadores nesta 

referida cartilha ele/elas propõem desafios para que a escola possa lidar e trabalhar as 

questões acima mencionadas. A seguir listamos alguns dos desafios sugeridos pela 

organização da cartilha. 

• Refletir criticamente sobre como as sociedades e culturas reproduzem/cobram a 

conduta das pessoas de acordo com a norma de gênero. 

• Compreender que muitos dos comportamentos antissociais (violência, 

incivilidade e indisciplina) têm um fundamento associado aos preconceitos e estereótipos 

de gênero.  

• Perceber que as discriminações de gêneros e orientação sexual são violências que 

ferem os direitos humanos de crianças e adolescentes, jovens e pessoas adultas – que 

todos/ as são sujeitos de direitos humanos. 

• Contribuir para a concretização de relações verdadeiramente solidarias e 

prazerosas, igualitárias, baseadas no respeito, no cuidado e na confiança mútua.  

• Estimular o conhecimento e uso do marco legal e da rede de serviços existente, de 

forma a garantir/fazer cumprir os Direitos Humanos de meninas/meninos, moças/rapazes, 

mulheres/homens em situações de descriminação, exclusão e violência.  

• Fomentar ocasiões para o diálogo respeitoso, aberto e mediado entre grupos que 

têm valores, crenças, atitudes e ideias distintos e até opostos, em prol da convivência 

pacífica na escola.  

 
15 Equidade de Gênero e Diversidade Sexual na Escola: Por uma prática pedagógica inclusiva, projeto “Iguais porque 
Diferentes”, UFPB, João Pessoa, 2009, p. 33-34. 
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• Envolver especialmente os professores do sexo masculino em projetos de 

promoção da diversidade sexual e de gênero junto aos alunos e alunas e suas famílias, 

bem como no âmbito da formação docente continuada.  

• Explicitar no projeto político-pedagógico valores pró-inclusão das diversidades 

sexuais e de gênero na escola, baseadas nos conhecimentos científicos e nos princípios 

de igualdade e justiça entre os cidadãos.    

 

ENTENDENDO O CONCEITO DE GÊNERO. 

 A partir do movimento das mulheres no século XX, em que elas reivindicavam 

direitos políticos sociais e culturais, em que as mulheres eram excluídas e socialmente 

inferiorizadas. A concepção de gênero na luta da igualdade tem se tornado cada vez mais 

frequente junto à sociedade, porém é necessário entendermos essa palavra que ainda hoje 

ouve falar nos movimentos sociais femininos, é relevante entendermos o que se trata o 

conceito de equidade de gênero em que as mulheres até hoje reivindicam, pois as 

diferenças entre homens e mulheres têm sido questionadas e discutidas, mesmo em pleno 

século XXI. Segundo Carvalho:  

O conceito de gênero foi elaborado pela teoria feminista na década de 

80, com o intuito de “desnaturalizar as diferenças de comportamento e 

os estatutos sociais de homens e mulheres, bem como a divisão social 

(sexual) do trabalho”. Através dele buscou –se dar ênfase as origens 

exclusivamente sociais e ao caráter relacional das concepções de 

masculino e feminino (CARVALHO, 2003, p. 58 apud 2009, p. 17). 

 Dentro das concepções biológicas sabemos que o conceito de gênero se trata de 

homem e mulher, ou seja, masculino e feminino. Diferenças essas segundo Carvalho16 

que foram construídos sociais e culturalmente estabelecendo assim diferenças entre 

ambos. Dentro do ambiente escolar esses conceitos têm sido cada vez mais diversificados 

haja vista os mais variados grupos sociais e suas orientações sexuais. Pois nem todo 

menino do sexo “masculino” sente-se enquadrado dentro do conceito de gênero, o que 

determina e a diferença entre homens e mulheres. “Homens por terem um “pênis” e 

“mulheres” por terem uma vagina. Da mesma forma que nem toda a menina sente-se 

 
16  CARVALHO, et al 2009. 
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menina, por esta dentro da concepção de gênero, que determina o ser “masculino e o ser 

“feminino”. 

Esses conceitos têm gerado muitas discussões e provocado vários debates acerca 

da sexualidade de cada indivíduo. Sendo assim na concepção de Carvalho17 as relações 

de gêneros são relações de poder porque as características, instituições e comportamentos 

relacionados ao masculino são, na maioria das vezes, socialmente valorizados como 

positivos, superiores, em detrimento do que é associado ao feminino, produzindo 

desigualdades entre homens e mulheres e suas realizações.   

 

O BULLING NAS ESCOLAS: UMA QUESTÃO EDUCACIONAL  

 Acerca do conceito do que é bullying, segundo Camargo18, bullying é um termo 

da língua inglesa (bully= “valentão”) que se refere a todas as formas de atitude agressivas, 

verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são 

exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angustia, com o objetivo de 

intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, 

sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder. 

Assim a violência de gênero nas escolas tem sido multifacetada, ou seja, ela ocorre 

de várias formas entre alunos e alunas. Segundo Carvalho19 (2009) na escola, a violência 

de gênero ocorre de várias formas através de bullying, assédio, humilhação e mesmo da 

agressão física e/ou sexual; entre educadores/as.   

 As ocorrências de bullying nas escolas saltaram os muros do âmbito escolar, 

sendo visto nas ruas como também no núcleo familiar. Os fatores para que o mesmo se 

desenvolva entre os alunos como na relação com familiares são inúmeras de acordo com 

Bandeira20 quando cita Cantini (2004) afirma que os fatores são possíveis de identificar 

pelo o risco que podem estar associados à ocorrência do bullying, fatores da 

 
17 (CARVALHO, et al 2009). 
18 CAMAGO, Orson Colaborador Brasil Escola Graduado em Sociologia e Política pela Escola de Sociologia e Política 

de São Paulo – FESPSP. Disponível no site: http//www.revistaescola.com.br/criança-

adolescente/comportamento/bulling 

19 (CARVALHO, et al 2009, p. 49). 
20 (BANDEIRA, 2009, p. 25, apud CANTINI, 2004) 
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personalidade, autoestima, dificuldade nas relações sociais, ser vitimizado na escola ou 

fora dela.    

 Os adolescentes que sofrem bullying, e preconceitos por possuírem orientação 

sexual diferentes têm enfrentando muitos problemas e dificuldades em suas relações 

sociais com os colegas de escola. A maioria das vezes esses jovens apresentam quadros 

de comportamento agressivos, para se proteger das investidas dos colegas. Em outros 

casos mostram-se introvertidos, tímidos, e com autoestima baixa. 

 As escolas e professores precisam estar atentos as questões de bullying no 

ambiente escolar. No Brasil, uma pesquisa realizada em 2010 com alunos de escolas 

públicas e particulares revelaram que as humilhações típicas do bullying são comuns em 

alunos da 5ª e 6ª séries. As três cidades brasileiras com maior incidência dessa prática 

são: Brasília, Belo Horizonte e Curitiba21 

 As comunidades escolares precisam de um treinamento especializado para intervir 

nas questões de bullying nas escolas. Os atos de bullying ferem princípios constitucionais 

– respeito à dignidade da pessoa humana – e ferem o Código Civil, que determina que 

todo ato ilícito que cause danos a outrem gera o dever de indenizar. O responsável pelo 

ato de bullying pode também ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, tendo 

em vista que as escolas prestam serviço aos consumidores e são responsáveis por atos de 

bullying que ocorram dentro do estabelecimento de ensino/trabalho.22 

 Portando entendemos que as questões a que se refere a esse trabalho, quando 

aborda temas como; gênero, homofobia e bullying. Leva-nos a refletir como ainda somos 

preconceitos em lidar e a aceitar o que é considerado “diferente” dos padrões sociais 

tradicionais. Mesmo com todas as políticas inclusiva existentes ainda precisamos avançar 

e muito nas discussões pautadas em temáticas consideradas tabus, ainda para a sociedade 

o século XXI.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
21 CAMAGO, Orson Colaborador Brasil Escola Graduado em Sociologia e Política pela Escola de Sociologia e Política 

de São Paulo – FESPSP. Disponível no site: http//www.revistaescola.com.br/criança-

adolescente/comportamento/bulling 
22 Idem 



 

63 
 

As discussões postas neste artigo referente à ação do bullying nas escolas e fora 

delas, problematizou a crescente expansão que essa prática agressiva tomou, ou seja, 

classifica-se como uma violência doméstica que atinge os indivíduos que de uma forma 

ou outra, são vulneráveis e frágeis por razões distintas, seja por ter uma orientação sexual 

não igual aos demais ou sofrem bullying por serem: gordos, magros entre outros fatores. 

O bullying é um ato agressivo que causa efeitos no âmbito familiar, escolar e 

emocional dos vitimizados. A escola tem um papel fundamental no enfrentamento contra 

o bulling, campanhas de orientação, discussões em debates coletivos na escola, projetos 

e outras maneiras de orientar a sociedade como os mais prejudicados com o bullying que 

são estudantes do ensino fundamental, contribuíram na diminuição da violência 

orientando o respeito como melhor maneira de convivência com diversos gostos e estilos.  
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CAPÍTULO V 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTI+ NO 

BRASIL 

Amanda Souto Baliza23. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.16-05 

 

RESUMO: 

Este estudo faz uma breve compilação sobre a evolução histórica dos direitos das pessoas 

LGBTI+ no Brasil desde as primeiras legislações portuguesas vigentes no território que 

hoje é o país tema do artigo. Desta maneira, engloba as principais legislações que 

envolvem direitos relacionados às pessoas LGBTI+ desde 1446 até o presente ano, 2020. 

Não há, no Brasil, lei federal que conceda direitos ou proteja a população LGBTI. Todos 

os avanços foram conquistados no Judiciário ou por meio de decretos, resoluções e 

portarias. Nesse sentido, foi realizada uma compilação de principais processos, 

resoluções e provimentos demonstrando quais foram os avanços, em especial nos últimos 

20 anos, bem como foram citados alguns dos direitos que ainda não são concedidos ou 

que são perdidos em razão da burocracia estatal. Em 2004 e 2009 foram criadas duas 

listas de direitos rejeitados às famílias LGBTI+ no Brasil, uma somatória de 78 deles. 

Hoje é possível falar que todos eles são garantidos à população em razão das decisões do 

STF. Por fim, conclui-se que embora muitos avanços tenham sido feitos nos últimos 20 

anos, ainda se trata de direitos extremamente frágeis, já que não são concedidos por leis. 

Portanto há necessidade que sejam eleitos legisladores que tenham afinidade e empatia 

com a causa para que tenha fim a omissão proposital do legislador federal.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito. LGBTI+. Evolução. Homotransfobia. Avanços. 
 

 

BREVE HISTÓRICO 

Historicamente a homossexualidade e transexualidade passaram por 

transformações no modo em que a sociedade as enxerga. Em sociedades mais antigas, 

muitas vezes as práticas eram comuns e aceitas. Com o avanço do cristianismo no mundo 

ocidental, passaram a ser consideradas pecado. Posteriormente, muitos reinos ou países 

criminalizaram a prática sob nomes como “sodomia” ou “pederastia”, este presente até 

hoje no artigo 235 do Código Penal Militar, embora o termo não tenha sido recepcionado 

pela Constituição Federal. 

 
23 Advogada, primeira pessoa trans a retificar os registros na OAB/GO. Coordenadora da área de segurança pública 

do projeto Cumpra-se da Aliança Nacional LGBTI+ e do grupo de trabalho do Manual de Segurança Pública e LGBTI+ 
da coletânea da diversidade da Aliança Nacional LGBTI+. E-mail: amanda.s.baliza@gmail.com  

mailto:amanda.s.baliza@gmail.com
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Posteriormente a sociedade passou a enxergar tais práticas como doença e daí 

surgiram os sufixos “ismo”, tais como homossexualismo, transexualismo etc. Talvez 

tenha sido um avanço para época. Afinal de contas, não se pode punir criminalmente uma 

doença, mas outras implicações sérias poderiam ser causadas, como, por exemplo, as 

famosas terapias de conversão que envolvem até mesmo o chamado estupro corretivo, 

prática em que a pessoa é estuprada para que “aprenda a gostar” do sexo heterossexual e, 

assim, se “conserte”. 

Em 1990 a Organização Mundial da Saúde (OMS) deixou de considerar a 

homossexualidade uma doença, quando se deixou de usar o sufixo “ismo” e passou-se a 

usar o sufixo “dade”, que representa um adjetivo, uma qualidade. Sendo assim, a 

homossexualidade passou a ser reconhecida não como uma doença, mas como uma 

qualidade inerente ao ser humano que sente atração sexual ou afetiva por alguém do 

mesmo sexo. 

Da mesma forma a transexualidade foi removida da lista de doenças da OMS em 

2018 no CID-11, e, desta maneira, não há mais que se falar no sufixo ismo, que já era 

muito criticado mesmo antes da remoção. 

Hoje, mesmo sendo entendidas como condições, como adjetivos inerentes ao ser 

humano, muitas pessoas ainda usam os sufixos “ismo”. Essas pessoas podem ser divididas 

basicamente em dois grupos: pessoas que repetem aquilo por falta de conhecimento; e 

pessoas que, mesmo sabendo, usam tal discurso para propagar aquela ideia mencionada 

anteriormente, do inimigo invisível, do bem contra o mal tentando exercer uma forma de 

controle sobre aqueles que os seguem. 

Estas pessoas provavelmente sonham com a possibilidade de criação de novos 

lugares como o Hospital Colônia de Barbacena, um depósito de “indesejáveis” que 

chegou a ser chamado de holocausto brasileiro. 

 

OS DIREITOS EM ESPÉCIE  

Se tentará tratar dos direitos e conquistas em ordem cronológica, mas alguns 

direitos sofreram ataques no decorrer dos anos, casos em que será usada a data em que o 

direito foi estabelecido inicialmente. 
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A maior parte dos direitos foi conquistada nos últimos 20 anos, entretanto, será 

dada atenção especial nos dois primeiros crimes citados neste tópico por serem leis 

históricas e necessitarem de algumas fontes para contextualização. Os demais, embora 

possam ser discorridos em diversas laudas, serão apenas listados com uma breve 

explicação. Talvez no futuro este capítulo possa se desenvolver em um livro autônomo, 

com mais espaço para que cada direito seja discutido com maiores detalhes. 

Além disso, a professora Maria Berenice Dias levantou 37 direitos que não eram 

concedidos aos casais LGBTI+ no Brasil24, em 2009 o Dr. Carlos Alexandre Neves Lima 

ampliou este rol chegando ao número de 78 direitos rejeitados à população LGBTI+25. 

 

O CRIME DE SODOMIA (1446-1830)  

As primeiras legislações em vigor nas terras que hoje formam o Brasil eram 

aquelas originárias de Portugal. Nelas, a prática de relações sexuais por pessoas 

homossexuais era punida, um crime chamado sodomia. 

Era punido nas Ordenações Afonsinas de 1446, no Livro V, título XVII, “dos que 

praticam o pecado de sodomia”26. Nas Ordenações Manuelinas de 1512, Livro V, título 

XII, “dos que praticam o pecado de sodomia”27. Já no Código Filipino de 1603, título 

XIII, “dos que praticam o pecado de sodomia, e com alimárias”28. 

Nas Ordenações Afonsinas o crime era enxergado de maneira tão grave que era 

usado como justificativa para catástrofes bíblicas como o Dilúvio, destruição de Sodoma 

e Gomorra etc. 

Nas notas de rodapé das Ordenações Filipinas, a definição de sodomia era 

traduzida em “pecado nefando sensual. Tem este nome da palavra Sodoma, cidade antiga 

da Palestina cujos habitantes o praticavam”. 

 
24Gwercman, 2004. O BRASIL E OS HOMOSSEXUAIS: SIM 
25Lima, 2009. PELO MENOS 78 DIREITOS SÃO NEGADOS A CASAIS HOMOSSEXUAIS E NÃO 37, COMO 

SE PROPALA. 

26Portugal, Ordenações Afonsinas, Livro V, Título XVII, 1446 

27Portugal, Ordenações Manuelinas, Livro V, Título XII, 1512 
28Portugal, Ordenações Filipinas, Livro V, Título XIII, 1603 
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O texto original, escrito em português arcaico, pode ser encontrado nas notas de 

rodapé da lauda anterior, a seguir uma tradução livre para o português moderno sobre as 

penas do crime de sodomia: 

Toda pessoa, de qualquer qualidade que seja, que pecado de sodomia 

por qualquer maneira cometer, seja queimado, e feito pelo fogo pó, para 

que nunca de seu corpo ou sepultura possa haver memória, e todos os 

seus bens sejam confiscados para a Coroa de nossos Reinos, posto que 

tenha filhos e netos ficarão inábeis e infames assim como aqueles que 

cometem o crime de lesa majestade (GWERCMAN, 2004). 

O crime de lesa majestade, por sua vez, é o primeiro do Título VI e é comparado 

com a repulsa causada pela “lepra”, condena a quem comete e impõe a infâmia aos seus 

descendentes mesmo que não tenham culpa. 

A “sodomia” felizmente não foi criminalizada no Código Penal do Império de 

1830, portanto, a partir daquele momento entendemos que a homossexualidade foi 

descriminalizada no Brasil. 

 

USAR TRAJE VISTO SOCIALMENTE COMO DE GÊNERO DISTINTO (1603-

1830) 

O Direito não se antecipa aos acontecimentos sociais, ele se molda a partir deles. 

Nesse sentido, é interessante mencionar esse crime já que algumas pessoas pensam que a 

transexualidade é um fenômeno dos últimos anos. Obviamente a transexualidade vai 

muito além de usar trajes considerados do gênero oposto e não há espaço em discutir tal 

assunto neste capítulo, mas é interessante mostrar a preocupação do legislador em punir 

pessoas que se vestiam contra as convenções sociais da época. 

Esse crime foi mencionado em dois diplomas legais, as Ordenações Filipinas em 

seu Título XXXIV, “do homem, que se vestir em trajes de mulher, ou mulher em trajes 

de homem, e dos que trazem máscaras”, em que as penas iam desde o açoitamento até o 

degredo para África. 

Elas podem, também, ser encontradas no título XIII das Constituições do 

Arcebispado da Bahia, “dos que abrem cartas nossas, ou de nossos ministros, e se fingem 

de diferente estado e condição”. 

A ordenação 939 em específico vale ser mencionada: 
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E o homem, que se vestir em traje de mulher, sendo Clérigo, além das 

penas acima ditas, ficará suspenso do Ofício, e Benefício, que tiver, e 

será degredado para algum dos lugares de África. E sendo secular, 

pagará cem cruzados, e será degradado para fora do Arcebispado 

arbitrariamente, conforme o escândalo que der, e efeitos que resultarem. 

A internet e a tecnologia moderna proporcionaram uma democratização do 

conhecimento. A hegemonia da história contada por uma classe dominante branca, cis e 

hétero apagou características de diversas figuras históricas, como é o caso de Xica 

Manicongo. A primeira travesti de que temos registros no Brasil foi julgada pelo crime 

de sodomia, chamada no processo inquisitorial de Francisco Congo, tendo seu nome 

social atribuído posteriormente por Majorie Marchi29: 

Afirmou ter ouvido dizerem na cidade e foi fama entre os negros que 

Francisco era somitigo e, depois de ouvir esta fama, viu ele denunciante 

ao dito negro trazer um pano cingido, assim como no Congo trazem os 

somitigos pacientes, e logo o repreendeu disso e o dito Francisco lhe 

respondeu que ele não usava de tal e também o repreendeu por que não 

trazia vestido o vestido de homem que lhe dera seu senhor, dizendo que 

em ele não querer trazer o vestido de homem mostrava ser somitigo 

paciente, pois também trazia o dito pano do dito modo e, contudo lhe 

negou que não usava de tal. E depois o viu nesta cidade duas ou três 

vezes com o dito pano cingido e o repreendeu novamente e agora anda 

vestido em vestido de homem e quando o repreendeu não estava outrem 

presente30. 

Somitigo foi um nome usado para designar os sodomitas negros31, “pacientes” era 

uma forma de designar pessoas hoje comumente chamadas de “passivas” nas relações 

sexuais. Essa vestimenta referida como “pano cingido” era chamada de quimbanda, em 

uma passagem citada por Luiz Mott, o Capitão Cardonega, afirma que quem os usava 

“Andam sempre de barba raspada, que parecem capões vestindo como mulheres”32. 

Esse crime também deixou de existir no Código Penal do Império de 1830, embora 

as Constituições do Arcebispado da Bahia tiveram vigência até 1900 com o Concílio 

Plenário da América Latina. 

 

ALISTAMENTO NAS FORÇAS ARMADAS (1969) 

 
29Jesus, 2019. XICA MANICONGO: A TRANSGENERIDADE TOMA A PALAVRA. p. 253 

30Silva apud Sweet, 2014. EM TEMPOS DE VISITAS: INQUISIÇÃO, CIRCULAÇÃO E ORALIDADE ESCRAVA 

NA BAHIA p. 113 

31Mott, 1992. RELAÇÕES RACIAIS ENTRE HOMOSSEXUAIS NO BRASIL COLONIAL p. 171 
32Mott, 1992. RELAÇÕES RACIAIS ENTRE HOMOSSEXUAIS NO BRASIL COLONIAL p. 173. 
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Mais de cem anos depois, tivemos outro marco histórico, no mesmo ano da 

Revolta de Stonewall, nos Estados Unidos, foi imposto pela Ditadura Militar brasileira o 

Código Penal Militar vigente até hoje, e nele não se estabeleceu proibição ao alistamento 

em razão de orientação sexual. 

Em razão do princípio da legalidade, ao particular aquilo que não é proibido é 

permitido, portanto, o alistamento é permitido e mesmo se houvesse proibição no CPM, 

hoje seria facilmente julgado não recepcionado e, portanto, inconstitucional em razão do 

princípio da não discriminação. 

É importante destacar que mesmo sem a proibição, o CPM trouxe texto 

discriminatório no artigo 235, como poderá ser visto adiante. 

 

HOMOSSEXUALIDADE ENQUANTO DOENÇA E TERAPIA DE CONVERSÃO 

(1999) 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e Associação 

Brasileira de Antropologia, fizeram moções respectivamente nos anos de 1981 e 1982 se 

comprometendo a lutar contra formas de preconceito e discriminação. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) retirou a homossexualidade da lista de 

transtornos mentais em 1985, pioneira até mesmo em relação à OMS, que retirou do rol 

de doenças a homossexualidade somente em 1990.  

Em 1999, a Resolução nº 01/99, do Conselho Federal de Psicologia, proibiu as 

terapias de conversão. Em 2018, no entanto, um juiz concedeu, em caráter liminar, 

decisão que permitia as terapias de conversão no Brasil, decisão esta que foi derrubada 

pela Ministra Carmem Lúcia no Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019, na 

Reclamação nº 31.818, decisão que foi posteriormente mantida pela Segunda Turma do 

STF em 2020. 

 

PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO SUS (2008) 

O chamado processo transexualizador foi garantido no Sistema Único de Saúde 

(SUS) em 2008, inicialmente pela Portaria nº 1.707/08 e posteriormente regulamentado 

pela Portaria nº 2.803/13 do Ministério da Saúde. O processo transexualizador realizado 
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nos “ambulatórios trans” do SUS garantem, em tese, a cirurgia de redesignação sexual, 

próteses, hormonização, acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico etc. 

Entretanto, a prática é um pouco diferente da realidade. Pessoas ficam por até 10 

anos na fila esperando a cirurgia, a demanda é muito grande para a estrutura oferecida. 

O primeiro médico a realizar a cirurgia no Brasil chegou a ser condenado por lesão 

corporal gravíssima33. 

 

UNIÃO ESTÁVEL DE PESSOAS LGBTI+ COM PESSOAS DO MESMO 

GÊNERO (2011) 

Em 2011, o STF, na ADI nº 4277 e ADPF nº 132, declarou ser possível a união 

estável homoafetiva. Nela, determinaram que os casais LGBTI+ em relações 

homoafetivas teriam acesso aos mesmos direitos de um casal heterossexual. 

 

CASAMENTO DE PESSOAS LGBTI+ COM PESSOAS DO MESMO GÊNERO 

(2013) 

Somente em 2013, com a Resolução nº 175/13 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), ficou estabelecido que os cartórios não poderiam negar a união estável ou 

casamento de pessoas LGBTI+ com pessoas do mesmo gênero. 

 

REPRODUÇÃO ASSISTIDA E BARRIGA SOLIDÁRIA PARA PESSOAS 

LGBTI+ (2013) 

A Resolução nº 2013/13 do Conselho Federal de Medicina (CFM) permitiu a 

reprodução assistida por casais LGBTI+ em relações homoafetivas, incluindo a gestação 

de substituição, popularmente chamada “barriga solidária”. 

Vale distinguir a “barriga solidária” da “barriga de aluguel”. Esta não é permitida 

no Brasil, o que é vedado pela própria resolução aqui citada no item 2 do título VII. Além 

 
33Rossi, 2018.'MONSTRO, PROSTITUTA, BICHINHA': COMO A JUSTIÇA CONDENOU A 1ª CIRURGIA DE 
MUDANÇA DE SEXO DO BRASIL 
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disso, há regras para que a primeira seja permitida, como limitação de parentesco em até 

quarto grau e limite de idade de 50 anos. 

 

REMOÇÃO DO TERMO “PEDERASTIA” E “HOMOSSEXUAL” NO ARTIGO 

235 DO CPM (2015) 

Em 2015, na ADPF nº 291, o STF julgou que os termos “pederastia” e 

“homossexual” não foram recepcionados pela Constituição Federal no crime do artigo 

235 do Código Penal Militar, que trata de “atos libidinosos” em “lugar sujeito à 

administração militar”. 

 

ADOÇÃO POR PESSOAS LGBTI+ (2015) 

Em 2015, RE nº 846.102 foi julgado na Suprema Corte, que permitiu a adoção por 

pessoas LGBTI+. Um marco na história dos direitos da população, mas que ainda enfrenta 

dificuldades para sua aplicação plena devido ao preconceito. 

Embora esse processo tenha corrido em segredo de justiça, ganhou notoriedade 

em razão do teor e pelo fato de as partes serem Toni Reis e David Harrad, fundadores do 

Grupo Dignidade e da Aliança Nacional LGBTI, instituições que lutam pelos direitos das 

pessoas LGBTI+ e das quais a autora deste texto se orgulha imensamente de ser 

colaboradora. 

Deste direito decorrem outros, tais quais, a licença parental e quaisquer outros que 

estejam relacionados à paternidade ou maternidade. 

 

DIREITO DO USO DO NOME SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FEDERAL (2016) 

O Decreto nº 8.727/16 estabeleceu a definição de identidade de gênero e a 

possibilidade do uso do nome social por pessoas trans em entes da administração pública 

federal direta ou indireta. 

 

LEI MARIA DA PENHA PARA MULHERES TRANS (2016) 
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Embora não seja um direito consolidado pelo STF, diversas decisões judiciais pelo 

Brasil concedem medidas protetivas às mulheres trans por entenderem que a Lei Maria 

da Penha se trata de violência de gênero. A decisão mais antiga encontrada para este artigo 

foi de 2016, no Acre, da qual vale mencionar um trecho: 

Assim, partindo da lógica das garantias dos direitos fundamentais, da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, considerando ainda a 

evolução histórica dos direitos humanos consagrada nos pactos e 

tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, entendo que 

devemos da amplitude ao sujeito de direito protegido pela norma da lei 

Maria da Penha para proteger também as lésbicas, os (sic) travestis e os 

transexuais contra agressões praticadas pelos seus companheiros ou 

companheiras 

Há um projeto de lei já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do 

Senado, o PSL nº 191/2017, que pretende incluir o termo “identidade de gênero“ na Lei 

11.340/06 (Lei Maria da Penha). 

 

TRANSEXUALIDADE ENQUANTO DOENÇA MENTAL (2018) 

A transexualidade, por sua vez, foi retirada do CID em 2018 pela organização 

mundial da saúde. Apesar disso, a manutenção no rol durante todos esses anos já era 

criticada. Ela foi movida para o rol de “condições relacionadas à sexualidade” sobre o 

nome “incongruência de gênero”, pois, apesar de não ser uma doença, requer, por vezes, 

assistência médica. No mesmo ano, antes da atualização da OMS, o Conselho Federal de 

Psicologia também removeu a transexualidade da lista de doenças mentais. 

 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL EM CARTÓRIO (2018) 

O CNJ editou o Provimento nº 73/18 após a decisão do STF na ADI nº 4275 e RE 

nº 670422, decisões que se basearam inclusive na Opinião Consultiva nº 24/2017 da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitada pela República da Costa Rica 

acerca do tema. O Provimento traz as regras para retificação de registro civil em cartório 

e dispensa a necessidade de quaisquer laudos ou cirurgias, como, por vezes, eram exigidos 

em decisões judiciais carregadas de preconceito anteriormente. 

 

PROIBIÇÃO DE PESSOAS HOMOTRANSFÓBICAS SE INSCREVEREM NA 

OAB (2019) 



 

73 
 

Em 10 de junho de 2019, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) editou a 

Súmula nº 11 que proíbe o ingresso de pessoas com histórico de homotransfobia em seus 

quadros por inidoneidade moral. Particularmente. também entendo que a súmula serve 

para expulsar membros que forem homotransfóbicos, uma vez que teriam perdido a 

idoneidade moral, o que é pressuposto básico para o exercício da advocacia. 

 

CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOTRANSFOBIA (2019) 

No dia 13 de junho de 2019, o STF criminalizou a homotransfobia em uma decisão 

do pleno na ADO nº 26 e MJ nº 4733. No julgamento, entendeu que os termos “raça” e 

“racismo” da Lei nº 7.716/89 são termos de caráter político-social e não biológicos, 

portanto, abrangem, também, grupos vulneráveis, como a população LGBTI+. A decisão 

foi tomada por maioria em 8 votos a 3. Além disso, o julgamento decidiu que homicídios 

de caráter homotransfóbico são qualificados pelo motivo torpe. 

Esta decisão está sob ataque constante das bancadas fundamentalistas e em 2020 

o Advogado Geral da União, bem como a Frente Parlamentar Mista pela Família e Apoio 

à vida, opuseram Embargos de Declaração em uma tentativa de reexaminar a matéria34. 

 

DIREITO À DOAÇÃO DE SANGUE POR PESSOAS LGBTI+ (2020) 

Em 2020 a ADI nº 5543 foi julgada e nela o STF entendeu que a proibição da 

Anvisa tinha caráter meramente discriminatório. Em decorrência disso, a Anvisa revogou 

a alínea “d” do inciso XXX, do artigo 25 da RDC nº 34. 

Embora a alínea falasse de homens homossexuais, outras pessoas LGBTI+ 

frequentemente eram proibidas de doar sangue. A autora deste artigo, por exemplo, 

mulher trans e lésbica, já foi proibida de doar sangue no Hospital das Clínicas de Goiânia, 

ao passo que nunca enfrentou tal proibição em uma clínica particular da capital goiana. 

 

DIREITO DE AUTODECLARAÇÃO LGBTI+ NO SISTEMA PRISIONAL (2020) 

Em outubro de 2020 o CNJ editou a Resolução nº 348, que permitiu a 

autodeclaração de pessoas LGBTI+ presas e estabeleceu que elas têm direito a serem 

 
34Baliza, 2020. O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO PROPÕE A SEGREGAÇÃO DE LGBTI+ NA ADO 26 
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encaminhadas para celas ou alas dedicadas específicas, às mulheres trans o direito de 

serem encaminhadas à população geral feminina ou alas/celas específicas, extensão de 

direitos das mulheres às lésbicas, mulheres trans e homens trans etc. 

 

DIREITO A NÃO PROIBIÇÃO DO ENSINO DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

NAS ESCOLAS (2020) 

Na ascensão reacionária pelo Brasil, várias leis municipais e estaduais foram 

promulgadas nos moldes da falaciosa lei “Escola Sem Partido”. Tais leis tentaram, de 

todas as formas, censurar o ensino de questões de gênero e sexualidade nas escolas, o que 

chega a ser irônico já que a própria Lei Maria da Penha prevê o ensino de gênero nas 

escolas nos incisos de seu artigo 8º. 

Embora esse surto reacionário insista em lutar contra o avanço da riqueza da 

diversidade humana, o Judiciário já derrubou inúmeras dessas leis pelo Brasil, como é o 

caso da ADPF nº 457, Novo Gama – GO; ADPF nº 526, Foz do Iguaçu – PR; ADPF nº 

467, Ipatinga – MG e ADPF nº 460, Cascavel – PR. 

 

OUTRAS CONQUISTAS 

No ano de 2020 o STF derrubou por unanimidade o Decreto Legislativo nº 

2.146/2017, que simplesmente sustava os efeitos do Decreto Distrital nº 38.293/2017, que 

regulamentava a Lei nº 2.615/2000, contra a homofobia no Distrito Federal. O Decreto 

Legislativo era tão preconceituoso que se justificou na “proteção da família”, como se 

proteger a população LGBTI+ fosse um ataque às famílias. 

 

O QUE FALTA? 

Como mencionado no início deste artigo, em 2004 a Dra. Maria Berenice Dias 

compilou 37 direitos que não eram concedidos à população LGBTI+. Outros 41 foram 

compilados pelo Dr. Carlos Alexandre Neves Lima. A lista completa foi publicada pelo 

Grupo de Resistência Asa Branca35. Importante ressaltar que tais direitos estavam 

relacionados diretamente ao Direito de Família e com as decisões mencionadas nos 

tópicos anteriores, hoje já reconhecidos. 

 
35Grupo Resistência Asa Branca. 78 DIREITOS NEGADOS A CASAIS LGBT NO BRASIL  
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Entretanto, outros direitos decorrentes ou não do Direito de Família ainda são 

rejeitados à população LGBTI+. 

 

DIREITO AO USO DE BANHEIROS CORRESPONDENTES À IDENTIDADE 

DE GÊNERO POR PESSOAS TRANS 

Por incrível que possa parecer, as pessoas trans ainda lutam na Justiça pelo direito 

de saciar suas necessidades fisiológicas sem que sejam violentadas ou constrangidas por 

isso. Inúmeras decisões em todo o Brasil já condenaram empresas que se recusaram a 

permitir o uso do banheiro condizente à identidade de gênero por pessoas trans. 

Entretanto, o RE nº 845.779, que discute o assunto e pode decidir a matéria para 

todas as pessoas, está parado no STF em razão de pedido de vistas pelo Ministro Luiz 

Fux. 

 

NÃO IDENTIFICAÇÃO DE GÊNERO NO REGISTRO CIVIL 

A Justiça do Rio de Janeiro permitiu retificação de registro civil de pessoa não-

binária como “sexo não identificado”. Embora seja um avanço na desconstrução de 

estereótipos de gênero e direitos das pessoas não-binárias, ainda é uma decisão isolada36. 

 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS INTERSEXO 

Não há proteção no Brasil para crianças intersexo. Muitas vezes os médicos ou 

pais decidem que cirurgias devem ser feitas e um sexo seja imposto à criança mesmo sem 

necessidade médica, somente para que aquela criança se enquadre no obsoleto padrão 

binário de sexo comumente propagado na sociedade. 

Muitas vezes essas crianças crescem e descobrem que são intersexo somente na 

vida adulta, algumas delas se descobrem inclusive pessoas trans em decorrência da 

intervenção feita pelos médicos. 

O ideal seria que a cirurgia fosse feita quando a pessoa tivesse consciência para 

decidir e se, somente se, a pessoa quisesse. Afinal de contas, ela não é obrigada a escolher 

viver em um padrão binário de sexo simplesmente porque a sociedade assim o quer. 

 
36Heringer, 2020. EM DECISÃO INÉDITA NO BRASIL, JUSTIÇA DO RIO AUTORIZA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO COM REGISTRO DE ‘SEXO NÃO ESPECIFICADO’ 
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DESBUROCRATIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE DUPLA MATERNIDADE E 

PATERNIDADE 

Embora a dupla maternidade e dupla paternidade sejam parte da realidade 

brasileira, ainda há grande burocracia em cartórios e todos os tipos de formulários a serem 

preenchidos que comumente trazem somente os campos “pai” e “mãe”, o que se traduz, 

muitas vezes, em uma quebra de autoestima desses casais ou até mesmo de seus filhos 

em razão de pura e simples burocracia estatal e privada.  

Atualmente, há uma campanha online para que a Receita Federal deixe de 

invisibilizar as famílias LGBTI+ em seu sistema, que vincula os filhos ao CPF da mãe. 

Quando há duas mães ou dois pais, o sistema escolhe arbitrariamente um dos dois. Tal 

campanha está sendo encabeçada pelas seguintes instituições e pessoas: Associação 

Brasileira de Famílias Transhomoafetivas; Aplicativo Somos; Bicha da Justiça; Comissão 

de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/SP; Cores da Adoção e RENOSP LGBTI+. 

 

CONCLUSÃO 

Como demonstrado até então, nas últimas três décadas houve grande avanço na 

questão dos direitos das pessoas LGBTI+. Entretanto, todos esses direitos foram 

alcançados por meio do judiciário ou decretos e portarias de órgãos do executivo. 

As lutas foram e serão árduas no Judiciário já que sempre há enorme oposição da 

população reacionária brasileira. Além disso, o Legislativo se mantém propositalmente 

inerte, o que demanda que a militância se mantenha forte e que tente ao máximo eleger 

parlamentares com pautas progressistas. 

A ausência de leis faz com que haja enorme insegurança jurídica dos direitos já 

conquistados, uma vez que que podem ser suprimidos a qualquer momento por leis 

reacionárias (o que geraria uma discussão acerca do princípio da proibição do retrocesso) 

ou até mesmo uma mudança repentina de Ministros no STF por pessoas com perfil 

conservador ou reacionário. 
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CAPÍTULO VI 

REPRESENTATIVIDADE E ESTÉTICA DE PROTESTO NO YOUTUBE: O 

VIDEOCLIPE COMO MANIFESTO MUSICAL LGBTQIA+ EM LEONA 

VINGATIVA, JOHNNY HOOKER E PABLLO VITTAR  

Weberson Ferreira Dias
37

; Geovanna de Lourdes Alves Ramos
38

. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.16-06 

 

RESUMO: 

Este capítulo analisa três videoclipes e canções de cantores, cuja estética, musicalidade e 

performances os avizinham aos padrões audiovisuais da cultura pop contemporânea: 

“Não Pode Esquecer o Guanto”, da artista paraense Leona Vingativa; “Indestrutível”, da 

maranhense Pabllo Vittar, e “Flutua”, do pernambucano Johnny Hooker. As músicas com 

temática de gênero não binário têm ganhado cada vez mais adeptos e, como consequência, 

tem se configurado um importante canal de comunicação no que diz respeito à 

conscientização da sociedade e da própria comunidade LGBTQIA+. Vimos que os três 

artistas quebram tabus durante suas apresentações em que são comuns travestismo, 

maquiagens carregadas em paralelo a aspectos masculinizados, tais como barba. Os 

discursos de seus clipes vão de encontro às condutas sexuais compreendidas como as 

únicas possíveis numa sociedade. Portanto, o Youtube torna-se um sistema de dados 

videográficos livre, que imprime visibilidade aos corpos transgressores junto aos 

consumidores internautas. 

PALAVRAS-CHAVE: LGBTQIA+. Videoclipes. Cultura Pop. Visibilidade. 

Comunicação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A primeira referência considerada de teor homossexual no Brasil foi gravada em 

1903. De autoria desconhecida, a música “O bonequinho” interpretada por Baiano, falava 

muito sutilmente de um rapaz que tinha uma bonita nádega (FAOUR, 2019). O historiador 

José Ramos Tinhorão sinalizou que o bonequinho da música seria um homossexual e, 

conforme os trajes da época, as nádegas saltavam aos olhos e obtinham destaque. Segundo 

ele, na hora de falar desse detalhe, o autor pula e dá a conotação de que tinha algo a mais 

a dizer (DEZ PORQUÊS..., 2016). O pioneirismo da canção abriu espaço para outros 

 
37 Doutorando em Comunicação pelo Programa de Pós Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás 
(PPGCOM/UFG). Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3638-5590. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3854785614437896. E-

mail: webersondias@gmail.com.  

38 Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Docente Adjunta II do curso de História, Instituto 

de Ciências Humanas do Pontal - ICHPO da Universidade Federal de Uberlândia/UFU. Orcid: https://orcid.org/0000-
0003-4998-4517. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1375314669209734. E-mail: geovanna@ufu.br  
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artistas, que, do mesmo modo, compunham versos voltados para o tom de casais iguais, 

até então, muito sutilmente.  

Uma reviravolta se deu no ano de 1977. A cantora carioca Leci Brandão lançou a 

música “Ombro Amigo”. Gravado em terceira pessoa e em tom de lamento, os versos 

destacavam o preconceito social, a agressão e a fuga para um recinto que, 

reconhecidamente, à época, “era o seu mundo”39. A música entoava: “Eu sei que as 

pessoas lhe agridem e até mesmo proíbem sua forma de amor. E você tem que ir pra boate, 

pra bater um papo ou desabafar (...), surge um ombro amigo pra você chorar”.  

Mais recentemente, 2010, Vanessa da Mata compôs a música “Vê se fica bem”, 

cuja letra entoa: “Vejo os casais nas calçadas de mãos dadas e os nossos amigos me pedem 

paciência. Dizem que o romance anterior foi ruim e você desconta em mim (...). Toda vez 

que vai me apresentar como amiga”. Embora a letra seja sutil, em entrevistas Vanessa da 

Mata disse que a composição de forte cunho LGBTQIA+40 se refere a um casal de 

mulheres em que uma delas teme em se entregar para a outra, por estar se descobrindo 

sexualmente.  

Possivelmente, o século XX foi o pioneiro em relação à música libertária e de 

conotação LGBTQIA+. Comuns nas rádios brasileiras até antes do ano 2000, a estância 

da música tem saltado para a internet de forma vertiginosamente. Os clipes musicais 

fazem parte das realidades de muitos artistas, dentro os quais uma ala que se reconhece e 

se volta para os públicos minoritários.  

Músicas com a temática de gênero não binário têm ganhado cada vez mais adeptos 

e, como consequência, tem se configurado num importante canal de comunicação no que 

diz respeito à conscientização da sociedade e da própria comunidade LGBTQIA+. Como 

desde sempre a música tem sido uma excelente cronista de costumes, e tem ganhado cada 

vez mais contornos públicos.   

 
39 Em referência ao vídeo “Corra, Baia, Corra”, de Baia Bahia, gravado em 2011, em que a “personagem fria” conta a 

realidade vivida pelos gays nas boates. Segundo ela: “Diziam que era muito bom. Que os homens andavam de mãos 

dadas, namoravam, se beijavam... Podia tudo. Era como se a boate gay fosse o seu mundo” (LIMA, 2011).  
40 Utilizaremos essa sigla por acreditarmos que representa grande parte dos públicos a que ela se destina, embora 

reconheçamos que existam outras. Do mesmo modo, é o termo comumente utilizado no meio. A sigla LGBTQIA+ 

engloba os seguintes públicos: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais ou Transgêneros (Travestis), Queer, 

Intersexuais e Assexuais (ou Aliados). O símbolo positivo abriga todas as diversas possibilidades de orientação sexual 
e/ou de identidade de gênero que existam; que não estão incluídas nas iniciais da sigla. 
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Assim, trazemos a realidade de pelo menos três destes artistas, que carregam a 

bandeira LGBTQIA+ e se tornaram ícones do movimento tanto nas suas aparências e 

performances físicas e vocais, quanto na sua militância cultural. Portanto, o objetivo 

desse capítulo é lançarmos mão do site do Youtube41 como plataforma hipermidiática em 

defesa dos direitos LGBTQIA+ por meio da reflexão dessa produção. 

Os videoclipes e canções desses cantores, cuja estética, musicalidade e 

performances os avizinham aos padrões audiovisuais da cultura pop contemporânea42: 

“Não Pode Esquecer o Guanto43”, da artista paraense Leona Vingativa; “Indestrutível”, 

da maranhense Pabllo Vittar, e “Flutua”, do pernambucano Johnny Hooker44. Quebram 

tabus durante suas apresentações em que são comuns travestismo, os rostos com 

maquiagens carregadas e aspectos masculinizados, como barba. Além disso, suas 

vestimentas e adereços fogem da concepção heteronormativa de gênero. 

Metodologicamente, as “redes de contextualização”, que são articulações 

narrativas de alguns aspectos (históricos, políticos, estéticos, econômicos e culturais) 

oferecem os enquadramentos predominantes para acontecimentos e/ou fenômenos 

sociais; e mobilizamos aspectos documentais, nesse caso, as entrevistas no próprio 

Youtube; invocamos as produções do campo da fabulação45, aqui expressa nas canções e 

videoclipes (CARDOSO FILHO; GUTMANN e AZEVEDO, 2017). 

 

A TÔNICA DOS CANAIS NO YOUTUBE 

 
41 Criado no primeiro semestre de 2005, o Youtube trazia como slogan Your Digital Video Repository (“seu repositório 
de vídeos digitais”), uma declaração que, de alguma maneira, vai de encontro à exortação atual, e já consagrada, 

Broadcast yourself (algo como “transmitir-se”). Essa mudança de conceito do site de um recurso de armazenagem 

pessoal de conteúdos em vídeo para uma plataforma destinada à expressão pessoal – coloca o YouTube no contexto 

das noções de uma revolução liderada por usuários que caracteriza a retórica em torno da “Web 2.0” (BURGESS; 
GREEN, 2009, p. 20). Depois que foi adquirido pelo Google em outubro de 2006, o Youtube cresceu seu portfólio de 

artistas que se utilizaram da plataforma para divulgar seus videoclipes. No Brasil, diferentemente do ineditismo da 

exibição dos vídeos na MTV, as produções passaram a depender cada vez menos de fitas VHS e estão sempre 

disponíveis na rede à distância de uma conexão à internet (CARDOSO FILHO et al, 2018). 
42 Assim como Cardoso Filho et al (2018, p. 84), seguiremos Janotti Jr (2015), quem compreende a cultura pop como 

lugares das experiências diferenciadas através de produtos midiáticos, marcada pelas transformações a partir dos 

encontros e tensões próprios das modernidades atreladas à cultura midiática.  

43 Gíria empregada pela comunidade gay para designar preservativo, camisinha. 
44 Música gravada em parceria com o cantor Liniker de Barros Ferreira Campos, de 24 anos, conhecido no meio 

musical como Liniker, natural de Araraquara (SP) e que se apresenta de batom, brincos e cachos naturais no cabelo 

crespo.  

45 Entendida como um padrão atual de construção narrativa, que utiliza simulações e arte constantemente para 
“demonstrar” seus pontos de vista (CARDOSO FILHO; GUTMANN e AZEVEDO, 2017).  
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Natural de Belém do Pará, Leona Assassina Vingativa (ou simplesmente Leona 

Vingativa) é a identidade drag queen de Leandro Olin dos Santos, webcelebridade de 24 

anos que iniciou seus vídeos na tela de um simples celular, por volta do ano 2007. Ainda 

criança, Leona gravava vídeos com o amigo homossexual, Pedro Colucci, a famosa 

Aleijada Hipócrita46. Na trama, Aleijada e Leona eram rivais, sendo esta última à vilã nos 

moldes de Paola Bracho, a qual Leona tem como musa inspiradora e personagem icônica 

da novela “A Usurpadora” (SBT)47. 

O bordão “pode cortar” era uma espécie de claquete que indicava ao editor o final 

do vídeo, mas virou junto à comunidade LGBTQIA+ uma expressão que consagrou a 

artista. Nascida no Jurunas, bairro periférico belenense, Leona ultrapassou as fronteiras 

da favela com seus clipes bem humorados e de conscientização48. Sua história de vida 

ganhou peça teatral, e foi contada em inúmeros documentários49, programas e projetos 

para divulgar a cultura paraense. Em uma de suas várias entrevistas na internet, Leona 

afirmou que ultimamente tem se voltado para a produção do que chama de ‘paródia 

consciente’. “A gente tenta fazer uma palhaçadinha, né, pra ficar uma coisa meio 

engraçada. A pessoa achando graça, mas... pára pra pensar, né?” (O LIBERAL, 2019). 

No Youtube desde junho de 2014, e com diversos clipes gravados, seu perfil oficial já 

ultrapassa a marca de 75,5 mil inscritos e seus vídeos já tiveram mais de 6 milhões de 

visualizações.  

Nascido em uma família totalmente libertária, o pernambucano de Recife John 

Donovan Maia, mais conhecido no meio artístico como Johnny Hooker50, tem 34 anos, é 

cantor, compositor, ator e roteirista e atualmente reside em São Paulo (SP). Se define 

como “uma mulher em fúria dentro do corpo de um homem com os olhos marejados de 

lágrimas”51. Produtor independente, suas músicas alternativas, segundo ele, se 

 
46 Os primeiros vídeos intitulados “Leona Assassina Vingativa 1”, “Leona Assassina Vingativa 2” e “Aliança do Mau 
3” estão disponíveis no Youtube. Dado o sucesso, a saga foi transformada pela pirataria em DVD e vendidos 

ilegalmente nas bancas do Mercado Ver-o-Peso, na cidade de Belém/PA.  

47 Leona se encontrou pela primeira vez com a atriz venezuelana, Gaby Spanic, a eterna Usurpadora, em junho de 

2019, em São Paulo (SP).  
48 Um de seus clipes foi compartilhado nas redes sociais pela atriz global, Leandra Leal, e Leona é também conhecida 

pela cantora Anitta, que tentou, em um vídeo publicado em suas redes sociais, recitar o extenso nome de Leona.   

49 O último deles foi a Série documental “Favela Gay – Periferias LGBTQI+”, exibida este ano pelo Canal Brasil. 

50 O sobrenome Hooker vem da língua inglesa, que, em tradução livre, significa “prostituta”. 
51 Entrevista concedida a Vogue Portugal, em setembro de 2018 (VOGUE PORTUGAL, 2018). 
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fundamentam em artistas que religiosamente os denomina de ‘Santíssima Trindade’: 

David Bowie, Madonna e Caetano Veloso. 

Hooker conta que desde criança quis levantar bandeiras de protesto e foi na arte 

que encontrou uma forma de falar de política, já que ambas, em sua visão, são 

indissociáveis. “Através de um show você pode provocar as pessoas a pensarem em várias 

questões, (...) a arte é para provocar, a arte é política”, expressou Hooker52. 

Profissionalmente, o artista ficou famoso após o lançamento do álbum "Eu vou fazer uma 

macumba pra te amarrar, maldito!", que lhe rendeu o Prêmio da Música Brasileira, como 

‘Melhor cantor’. Olho de gato na maquiagem53, bigode, roupas e acessórios com pena e 

muito brilho, performances com expressões misteriosas e militância LGBTQIA+ 

demonstram a versatilidade do artista a partir de uma desconstrução do gênero visual em 

seus shows. Seu perfil oficial no Youtube existe desde maio de 2009 e já contabiliza 241 

mil inscritos e ultrapassou a marca de mais de 51 milhões de visualização. Na onda da 

contracultura, Hooker vê em sua representatividade um instrumento importante que pode 

“dá uma sustentação para muitas formas de existir, de se expressar” (VOGUE 

PORTUGAL, 2018).  

Natural de São Luiz (MA), Phabullo Rodrigues da Silva dá vida à cantora drag 

queen Pabllo Vittar, de 26 anos. Apaixonado pela música desde a adolescência e símbolo 

da personificação da “fluidez de gênero”, o artista prefere ser tratado no pronome 

feminino junto a seu nome masculino. Embora seja do Norte do país, foi no Sudeste que 

ela se destacou, predominantemente com seu falsete. Seu primeiro sucesso, a canção 

“Open Bar”, foi lançada em 2015. A partir da diversidade de suas influências, ousou 

articular gêneros musicais (pop, hip hop, dancer, samba, tecnobrega, funk carioca, 

arrocha e forró), e, ganha paulatinamente destaque na cena pop do país por visibilizar 

discussões sobre as identidades drag. Mais que isso, “nos leva a pensar o lugar da mulher 

cisgênero na música pop internacional nos últimos anos” (CARDOSO FILHO et al, 2018, 

p. 88). 

 
52 Entrevista ao canal Ezatamentchy, em 12 jun 2018 (DELGADO, 2018). 

53 Segundo ele, trata-se de uma homenagem a duas divas inspiradoras: a atriz Elizabeth Taylor e a rainha egípcia 
Cleópatra.  
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Na sua trajetória, Pablo conquistou importantes prêmios, gravou dezenas de 

feats54 e, assim como Hooker, foi uma das atrações do Rock in Rio 2017. A Pabllo possui 

6,97 mi de inscritos no Youtube e já registrou mais de um bilhão e meio de visualizações 

no seu canal oficial na plataforma, criado em setembro de 2013.  

 

VIDEOCLIPES EM ANÁLISE 

Conforme mencionado, para a escrita desse capítulo analisamos três vídeos, 

disponíveis no Youtube. O primeiro é o clipe “Não Pode Esquecer o Guanto”, tendo como 

figura central Leona. A seguir, o da canção “Indestrutível”, de Pabllo Vittar. Por último, 

e não menos importante para essa pesquisa o videoclipe “Flutua”, com os intérpretes 

Johnny Hooker e Liniker.  

Paródia da música “No meio do Pitiú”, da cantora Dona Onete55, o clipe “Não 

Pode Esquecer o Guanto”, com mais de 504 mil visualizações e 25 mil likes, foi estrelado 

por Leona no centro comercial popular mais conhecido de Belém (PA): o Mercado Ver-

o-Peso. Ao lado de outras duas amigas, Leona faz performances nos diversos espaços do 

mercado, ônibus coletivos e interagiu com moradores de rua e expectadores do clipe, ao 

passo que expõem a mensagem de que, caso as travas56 saiam para bater beira57 e viçar58, 

alerta o clipe, não esqueçam o guanto! O clipe reflete a consciência quanto às doenças 

sexualmente transmissíveis, especialmente o HIV/Aids, considerada a “peste gay” na 

década de 80. “Nem o Ministério da Saúde conseguiu fazer algo tão bom”, afirmou um 

dos seguidores em um comentário com quase 700 likes e que ocupa um dos primeiros 

lugares na seção dedicada a opiniões do clipe. “A gente tem umas mensagens muito 

fortes, que precisam ser ditas sim! A gente tem pra dizer”, disse ela (O LIBERAL, 2019).  

 
54 “Feat.” ou “ft.” é a abreviação de "featuring", que nestes casos é equivalente a "com a participação de". Através da 

parceria musical, o artista estrategicamente expande a circulação de seus produtos a públicos distintos. 
55 Dona Onete, como é conhecida Ionete da Silveira Gama, é cantora, compositora e poetisa brasileira. Tornou-se 

conhecida por se tornar uma das principais estrelas da série de espetáculos Terruá Pará, projeto do governo do Estado 

para divulgar a cultura musical paraense (siriá, carimbó, calypso, tecnobrega, lambada, etc). Conhecida 

internacionalmente, já fez turnê nos EUA e Europa. 
56 Gíria da comunidade LGBTQIA+ para “Travesti”.  

57 Gíria LGBTQIA+ para “Sair sem rumo, andar, dar uma volta”. 

58 Utilizada comumente pela comunidade LGBTQIA+ para se referir a “vaguear”, “andar à toa”. No clipe, dá a 

conotação de “chamar a atenção do outro para em busca de sexo”. 
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O clipe da canção “Indestrutível”, de Pabllo Vittar, já foi visto mais de 24 milhões 

de vezes e ganhou 1,1 milhão de likes. O vídeo apresenta letreiros com dados de violência 

sofrida por pessoas homossexuais no Brasil; reproduz frases ouvidas diariamente pela 

comunidade fora dos padrões heteronormativos e simula uma tentativa de homicídio por 

um grupo de jovens ao ator principal do clipe, um homossexual – retratos comuns de 

bullying que fazem de jovens gays frágeis vítimas no ambiente escolar. Em torno do ator 

principal, o videoclipe apresenta cenas de sua transição, a descoberta por parte da família 

pela fresta da porta do quarto e evidencia a covardia do adolescente da escola que o 

namorava por não ser capaz de “salvá-lo” dos ataques homofóbicos do grupo, durante 

uma partida de futebol. O ator corre das agressões físicas e o acalento no abraço da mãe 

é o lugar que lhe cabe.  

Sentada desde o início do clipe, com rosto sofrível e roupa preta, Pabllo reaparece 

de pé no final, com roupas brancas e impondo respeito ao afirmar: “Eu sou assim e daí!”. 

No decorrer do trabalho, Pabllo vai se desmontando: tira maquiagem e aparatos 

considerados femininos, como a peruca e as roupas59. A música é interpretada em forma 

de grito, protesto; ao mesmo tempo, traz esperança. Em tom de lamento e autoajuda, todo 

o clipe é exibido no filtro preto e branco, avizinhando a obra ao luto. Ela finaliza o vídeo 

com um sorriso no rosto.  

Com mais de 6 milhões de visualizações e 192 milhões de likes, o videoclipe 

“Flutua” mostra um casal gay surdo, que se conheceu numa boate, através de outros 

amigos surdos, aparentemente homossexuais. A obra mostra que, na volta para casa, os 

dois se beijam sob um viaduto e se despedem. Um dos jovens é brutalmente agredido por 

uma dupla de homofóbicos com uma barra de ferro, socos e ponta pés. O outro rapaz, que 

já tinha dado as costas ao companheiro e saiu caminhando adiante, não vê ou escuta o 

ataque homofóbico, devido a sua deficiência. Nesse momento, o som da música em 

background é interrompido por mais de um minuto. Na sequência de imagens, o ator que 

não foi agredido reaparece emocionado no colo da mãe. Depois das agressões, os dois se 

reencontram na boate, entre amigos, por fim, os dois abraçados, trocam carinhos, e sérios, 

 
59 A performance em questão é replicada no palco do Chá da Alice, no Rio de Janeiro, em 2017. A adesão do público 
gay colocou o evento na rota dos homossexuais.  
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encaram as câmeras, como se, além de demonstrarem que qualquer forma de amor é 

possível, se manifestassem contrários à homofobia. 

Durante todo o videoclipe, os atores se comunicam através da língua brasileira de 

sinais (Libras) e, acrescenta-se a isto, que, próximo ao final do trabalho, em forma de 

protesto, os intérpretes Johnny Hooker e Liniker se beijam na boca60.  

  

REPRESENTATIVIDADE E IDENTIDADE GAY NAS TELAS 

Em algumas entrevistas dos artistas, é comum que eles expressem que suas 

gerações tiveram pouca ou quase nenhuma referência pública LGBTQIA+ para que 

pudessem inspirar-se. No que se refere ao Brasil, Cássia Eller é o primeiro nome a ser 

lembrado pela comunidade num contexto de respeito à diversidade.   

Deste modo, parece-nos claro que a identidade e a representatividade são irmãs 

siamesas e caras a esta discussão. Embora tenhamos consciência que a identidade é um 

terreno escorregadio, para citar Trevisan (2000), é necessário abordar o tema.  

Segundo Hall (2006), o conceito de identidade no contexto da pós-modernidade, 

por não possuir uma identidade fixa, essencial ou permanente, o sujeito pós-moderno 

“assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 

unificadas ao redor de um 'eu’ coerente” (HALL, 2006, p. 13). 

Essa identidade, ainda segundo o autor (2006, p. 13), é “formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam”. Com as identidades contraditórias, o homem na pós-

modernidade é empurrado, segundo ele, a diferentes direções, a tal ponto que nossas 

identificações são continuamente deslocadas. 

A despeito desse discurso em muito se esvazia naquilo que é ou não estável, pois 

esta pesquisa parte para outro entendimento de identidade voltado para o público 

LGBTQIA+. Interessa-nos entender como é construída essa identidade homossexual a 

partir da representatividade na música videoclipada.  

 
60 Essa mesma performance se repete no palco do Rock in Rio de 2017. 
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Nunan (2003) nos apresenta alguns apontamentos que se mostram coerentes sobre 

a questão. Seguindo a ótica de Chasin (2000), a identidade seria um fator diferenciado 

que certos indivíduos possuem de determinadas posições culturais, políticas e econômicas 

correntes em cada sociedade. Aspecto que em muito se aproxima do aspecto contraditório 

esboçado inicialmente e supracitado por Hall (2006), já que são essas características que 

fazem com que os indivíduos se difiram dos valores culturais hegemônicos.  

Tomando como base que a identidade e a identificação estão intrinsicamente 

conectadas, Nunan acredita, ao retomar o conceito, que, impossibilitados de se 

identificarem com o grupo tradicional homossexual, apesar dos ajustamentos pessoais 

quase que obrigatórios muitos gays acabam lutando por uma identidade própria, na qual 

seu componente principal, entre outros, parece ser o ‘desejo homossexual’61. Portanto, 

em Nunan (2003, p. 78), a identidade homossexual teria duas dimensões: “como o 

indivíduo se reconhece (e se identifica com seus iguais); [...] e como o indivíduo é visto 

pela sociedade (e se contrapõe aos grupos diferentes do seu)”. Fato é que uma dimensão 

afeta a outra.  Segundo a autora, a identidade homossexual é forjada com base em seis 

estágios: confusão, comparação, tolerância, aceitação, orgulho e síntese. Foquemos nessa 

última.  

De acordo com Nunan (2003), com base na teoria de Cass (1984), a ‘síntese de 

identidade’ ocorre quando o sujeito se reconhece como homossexual, revela sua 

orientação sexual a outras pessoas e se sente confortável com ela. É nessa fase da 

identidade, que o indivíduo apreende maior senso de orgulho e valoração próprios. Num 

estágio de ‘assunção voluntária da homossexualidade’, o indivíduo desafia abertamente 

o discurso sexual predominante. De outro modo, é o que Trevisan (2000, p. 35) vai 

chamar de “capacidade singular dos homossexuais historicamente resistirem aos sistemas 

de poder que os controlam, subvertendo para tanto as próprias convenções 

controladoras”. 

Nesse sentido e diante das pressões exercidas sobre os homossexuais para sua 

adequação à heteronormatividade, “a identidade gay [diz a Nunan] pode ser entendida 

como uma realidade necessária em face de objetivos práticos”, que é fundamental para o 

 
61 Em Trevisan (2000, p. 42), o desejo homossexual é uma “gama muito diversificada de manifestações de amor entre 

pessoas do mesmo sexo, ainda quando essas manifestações não caibam na definição estrita “homossexual” criada pelo 
discurso médico-científico e veiculada pela mídia, neste determinado momento histórico”. 
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movimento homossexual ao ser vista “como uma estratégia utilizada na reivindicação de 

direitos” (NUNAN, 2003, p. 79).  

Nunan (2003) foge do conceito de identidade homossexual com enfoque apenas 

na conotação sexual, visto que explicar as dimensões da existência das pessoas tomando 

como base sua sexualidade nos empurraria para uma análise simplória. A autora entende 

que a homossexualidade é apenas um dos aspectos identitários destes indivíduos, 

imprescindível para o movimento gay, fundado na construção de uma identidade possível. 

Trevisan (2000, p. 37), por sua vez, entende que, por possuir tantas variantes, é contra 

categorizações, e reconhece que o termo homoerotismo deve ser incorporado ao 

cotidiano, posto que “abriga uma gama bem ampla de comportamentos e tendências”.    

Diante de suas ponderações, Nunan (2003) sugere que utilizemos o termo 

‘homossexualidades’, em razão de existir várias identidades homossexuais. O self, cujo 

termo usaremos aqui como sinônimo de identidade, é construído em sociedade com base 

em acúmulos de experiências e crenças. Nesse envolto social que os indivíduos aprendem 

‘quem’ e o ‘quê’ são, numa espécie de autoconceito.  

Ser homossexual em uma sociedade predominantemente heterossexual 

torna a orientação sexual uma característica central da identidade, 

fazendo com que este indivíduo, em muitas ocasiões, se defina 

primariamente como homossexual. Importante ressaltar o fato de que a 

identidade é construída através de papéis sociais, incluindo 

relacionamentos, ocupação profissional, filiação política, estigma, 

religião e raça. De acordo com este raciocínio os homossexuais podem 

ser vistos como indivíduos que representam um papel social, ao invés 

de terem uma condição (NUNAN, 2003, p. 82). 

Neste excerto, a autora volta seu foco para as representações sociais dos gays. 

Embora os meios de comunicação de massa, num passado não muito distante, tenham 

sido redutos de imagens distorcidas e estereotipadas dos homossexuais; é se utilizando 

paradoxalmente deste mesmo meio que os homossexuais começam a formar modelos 

comunicacionais próprios de representação. Se antes eles raramente eram apresentados 

na mídia, ou quando muito de forma pejorativa e defeituosa, “a visibilidade dos 

homossexuais é maior hoje do que em qualquer outro período da história e [...] eles vêm 

ganhando cada vez mais espaço na mídia”, cita Nunan (2003, p. 65). Quem vai de 

encontro desse argumento é Cardoso Filho et al (2018, p. 83), ao destacar que “torna-se 
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cada vez mais corrente a sensação de que nunca houve tantas condições de ocorrerem 

processos de emancipação e empoderamento que na configuração atual”.  

Séries de TV, filmes, novelas, programas em geral... Todos provam essa nova 

realidade no que diz respeito à representatividade homossexual midiática. Aqui cabe 

também destacar os videoclipes dos/das cantores/as. As travestis são a ala dos 

LGBTQIA+ que mais sofrem preconceito. Como exemplo, recentemente, as cantoras 

Preta Gil em feat com Gloria Groove lançaram o videoclipe “Só o Amor”, que exibe 

imagens desses corpos abjetos62 ocupando espaços antes inimagináveis. O “manifesto 

musical” exibe corpos de quatro travestis ocupando espaços profissionais do cotidiano 

feminino: Paola Valentina, produtora cultural; Paula Beatriz, diretora de escola; 

Emanuelle Bernardo, enfermeira; e, Marcela Bosa, gerente de banco. O videoclipe mostra 

pessoas de sucesso profissional, além de exibir imagens que apresentam os homossexuais 

como pessoas comuns, que, com dignidade e autoestima, podem ser encontradas no dia a 

dia63 das cidades. Uma forma de positivar a imagens destes grupos discriminados.  

Nesse sentido, por volta de 2015 um grupo de artistas autodeclarados LGBTQIA+ 

pioneiro começa a produzir composições e videoclipes, que seguem os fluxos audiovisual 

e comunicacional LGBTQIA+, e se projeta em uma segmentação queer, embora essa 

limitação de público transcenda à ideia original. Esses públicos, ao sentirem-se 

representados, tomam tais representações como espelhos, ampliando, deste modo, seus 

modos e projetos de vida. 

Essas representações dão voz à luta pelo direito à livre expressão social e sexual, 

bem como reforçam a imagem que os LGBTQIA+ possuem deles mesmos. Partimos da 

premissa de que a representação midiática é uma importante aliada na conquista da 

legitimidade dos LGBTQIA+64. É nesse ínterim, que muitos homossexuais vivenciariam 

uma sequência semelhante de ajustamentos pessoais que afetam sobremaneira sua 

perspectiva de mundo, facilitando, assim, a aquisição de uma identidade gay. 

 
62 Corpos abjetos são “vidas [que] não são consideradas ‘vidas’ e cuja materialidade é entendida como ‘não 

importante’” (BUTLER, 2002, p. 161). Se referem àqueles que não merecem atenção da sociedade e/ou viver, por 
fugirem de alguma forma das normas já instituídas historicamente. 

63 O clipe se contrapõe à memória coletiva que insiste em marginalizá-las como pessoas das ruas, sem instrução e em 

meio à prostituição. 

64 Esta inferência nos remete à função legitimadora, uma das funções simbólicas da linguagem, que ao ver de Duarte 
(1999), põe em cena o confronto e se apresenta como prática discursiva central de resistência na atualidade.   
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Convivendo na sociedade estruturada em redes cada vez mais móveis 

(CASTELLS, 1999; CASTELLS et al, 2007), envoltos no bios midiático65, e, 

consequentemente, pertencentes à era da iconofagia66, um número sem fim de militantes 

de todas as causas (aqui, em particular, a comunidade LGBTQIA+), familiarizados com 

esse cenário de “popularização” das tecnologias de comunicação digitais, se utilizam da 

web para que esta lhes confiram visibilidade e representatividade. Essa ambiência que 

Jenkins (2009) observou pela participação, conectividade e convergência faz florescer 

uma nova cultura permeada por telas e apregoada por Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, 

resumidamente, como a “cultura das telas”, cujos símbolos genuínos são os ecrãs67 do 

cinema, da televisão, do computador e do celular. 

Mesmo que seja paradoxal que se acentue a valorização do individualismo na 

hipermodernidade68, o progresso técnico científico contribuiu para a superabundância de 

informações e imagens, bem como a disseminação de músicas que estão disponíveis em 

toda parte do mundo. Dentro dessa reconfiguração, 

O Homo sapiens tornou-se Homo ecranis: daí em diante ele nasce, vive, 

trabalha, ama, se diverte, viaja, envelhece e morre acompanhado, em 

todos os lugares por onde passa, por telas [...] todas as esferas são 

remodeladas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação: 

a sociedade das telas é a sociedade informacional (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011, p. 76-77). 

Ainda que carregue uma visão negativista da expansão da internet e dos aparatos 

tecnológicos, Lipovetsky (2007) observa que tais recursos estimulam a curiosidade, 

incentivam os indivíduos a propor novos temas e soluções, bem como, contribuem para 

que ele possa alargar seus horizontes de conhecimento.  

 
65 “O bios midiático é a resultante da evolução dos meios e de sua progressiva intersecção com formas de vida 

tradicionais”, portanto, a mídia não mais atravessa a sociedade, mas a tece, segundo o autor, que já não vê a mídia e a 
sociedade de modo estanque (SODRÉ, 2013, p. 238). Nas palavras de Sodré (2013, p.232-233), pensar em comunicação 

é também refletir sobre as práticas, relações e fatos socioculturais. 

66 Em seu livro “A Era da Iconofagia”, Norval Baitello Junior (2014) assegura que estamos vivendo numa época onde 

a sociedade é mediatizada, globalizada e teleidiotizada, em cujo período há uma “proliferação indiscriminada, às vezes 
cruel e selvagem, de imagens”. Nessa era, assim como o individuo se alimenta de imagens, é ele próprio, do mesmo 

modo alimento delas. 

67 “A expressão ‘tela ou ecrâ global’ deve ser entendida em vários sentidos. Em sua significação mais ampla, ela 

remete ao novo poder planetário da ecranosfera, ao estado generalizado de tela possibilitado 
pelas novas tecnologias da informação e da comunicação” (LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p. 23) 

68 Termo cunhado pelos franceses Lipovetsky e Serroy (2009) para demarcar um novo ciclo de modernidade que 

recompõe o mundo e cujos valores criados na Modernidade se amplificam, radicalizam e se tornam vertiginosos. Nessa 

ambiência, a cultura tornou-se um mundo no qual a circunferência é onipresente/ubíquo e o centro encontra-se em parte 
alguma. 
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Como uma oportunidade, nesse ambiente de adaptação e adequação, os grupos 

humanos constroem e demarcam suas diferenças identitárias. Se considerado tabu, como 

é o caso dos LGBTQIA+, o grupo será socialmente excluído. Para, além disso, os gays 

não querem ser representados pelas TVs, eles querem se representar, autorrepresentar. 

Por isso, “invadem” o Youtube, com canais de nomes criativos para divulgar a cultura 

gay. É através dessas representações de si, que os LGBTQIA+ conseguem construir suas 

subjetividades, e forjar suas identidades.  

Ademais, por meio dos sistemas de representação que podemos reivindicar nossas 

posições, identidades e lugares no mundo. Representação como sistema de significação e 

sistemas simbólicos através dos quais os significados são produzidos por determinados 

grupos sociais, e que “tornam possível àquilo que somos e aquilo no qual podemos nos 

tornar” (WOODWARD, 2008, p. 17). Portanto, estes sistemas de representação são 

capazes de construírem espaços a partir dos quais os indivíduos podem se expressar.  

Os videoclipes voltados à comunidade LGBTQIA+ se configuram como atos 

intencionais e políticos, visto que buscam alargar visões de mundo; formas de intervenção 

na realidade. São estratégias desse grupo minoritário que busca respeito, ao (re)afirmar 

que os heterossexuais não são maioria absoluta e não são os legítimos representantes da 

sociedade. 

Assim, tomado aqui como um dispositivo69, o Youtube é a porta de entrada destes 

artistas, abrindo espaço para as diversas representações de gênero e dando voz ao 

posicionamento dos artistas em questão, via seus videoclipes postados na plataforma.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa análise pudemos observar que os videoclipes visibilizam diversas formas 

de discriminação que agridem os públicos homossexuais diariamente, cuja finalidade é a 

conscientização de pessoas preconceituosas. Esses artistas LGBTQIA+, ao ocuparem a 

cena pública com seus corpos homossexuais através de aspectos estéticos, performáticos 

 
69 Invocamos o conceito de Agambein (2005, p. 13), para quem dispositivo é “qualquer coisa que tenha de algum 

modo à capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, 

as opiniões e os discursos dos seres viventes”. No mesmo texto, o autor inclui os telefones celulares na lista dos 
dispositivos atuais, e como consequência deste, acrescente-se o Youtube.  



 

93 
 

e musicais nos videoclipes, tornam-se explicitamente processos políticos de resistência e 

disputa. 

No contexto midiático contemporâneo, entendemos ainda os videoclipes como 

produtos comunicacionais, que, para além de fabulações, estão posicionados na lógica do 

espetáculo70. Assim, os videoclipes, como parte da espetacularização, estão voltados ao 

olhar, pertencem ao campo da visão, à lógica do exibir. Os materiais são produzidos para 

serem vistos publicamente e o público, por sua vez, vê, identifica-se, compartilha 

sentidos, reflete e vive o que é visto. Partindo dessa ideia, supomos que existe na natureza 

do espetáculo, a comunicação, mas é cara esta última, por pressupor interação, 

envolvimento de atores sociais.  

Os discursos de seus clipes vão de encontro às condutas sexuais compreendidas 

como as únicas possíveis numa sociedade. Nesse contexto, o Youtube torna-se um sistema 

de dados videográficos livre, que imprime visibilidade aos corpos transgressores junto 

aos consumidores internautas. 

Conforme mencionamos, conhecida em eventos do segmento LGBTQIA+, Pabllo 

Vittar tornou-se referência até junto aos públicos infantis, e representa uma nova fase na 

música pop brasileira a partir da presença de cantores não-binários. Hooker e Leona 

Vingativa são, do mesmo modo, responsáveis por construírem personas que se expressam 

artisticamente demonstrando, dessa forma, a possibilidade de trânsito cultural.  

Conforme Trevisan (2000), vimos que a ideia de visibilidade é, para os artistas 

uma vantagem política de se mostrarem socialmente assumidos como homossexual71 na 

cena pública. 

Por fim, se não podemos atravessar duas vezes o mesmo rio, devemos lutar, 

principalmente no terreno midiático, para que não voltemos ao terreno da sufocante e 

 
70 Termo cunhado pela primeira vez no livro “A Sociedade do Espetáculo”, de Guy Debord (1997), para quem 

espetáculo é “uma relação social entre pessoas mediada por imagens [...]. [onde] tudo está [...] envolvido por imagens” 

(DEBORD, 1997, p. 13-14). 
71 Em 2014, Jean Wyllys escreveu o livro “Tempo Bom, Tempo Ruim”, onde ao invés de destacar a importância da 

mídia na militância LGBTQIA+, no capítulo “O dilúvio de (des) informação” afirmou: “O Youtube permite a qualquer 

pessoa — de neonazistas a publicitários, passando por parlamentares sem escrúpulos, decoro ou ética — publicar 

anonimamente vídeos enganosos, fraudulentos, manipuladores e descontextualizados, que são compartilhados quase 
sempre acompanhados de insultos, injúrias e xingamentos” (WYLLYS, 2014, p. 183-184). 
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hipócrita invisibilidade, que simplesmente reforça os mecanismos repressivos sobre as 

diversas sexualidades e encobre as liberdades de gênero. 
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CAPÍTULO VII 

RODAS DE CONVERSA “FAZENDO GÊNERO” - UM ESPAÇO NECESSÁRIO 

PARA A DESCONSTRUÇÃO 
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RESUMO: 

O presente estudo relata uma experiência de (desin)formação ocorrida no município de 

Itajaí/SC, no ano de 2016, onde o autor atuou como facilitador/especialista de Rodas de 

Conversa acerca das temáticas de Gênero, Diversidade e Sexualidade na escola, junto de 

professores da rede pública, que atuavam em centros de educação integral. No período 

em que ocorriam os debates acerca dos Planos de Educação em níveis municipal, estadual 

e federal, o especialista participou da construção do programa de trabalho, o que lhe 

permitiu atuar diretamente em aspectos que, desde a concepção dos mais variados tipos 

de “formações”, acabam reproduzindo binarismos e violências simbólicas. O artigo 

configura-se por meio de uma abordagem metodológica qualitativa, com base 

autoetnográfica, de método narrativo, que se concretiza através de um relato de 

experiência. Participaram das Rodas de Conversa cerca de 400 trabalhadoras e 

trabalhadores da educação, entre docentes, gestores de unidades e gestores da secretaria. 

As atividades foram desenvolvidas utilizando o método dos Grupos Operativos, a fim de 

que es participantes pudessem encontrar um espaço de diálogo aberto, sem rigidez ou 

estruturas pré-definidas. Acredita-se que o presente estudo possa instrumentalizar 

pesquisadores da área no desenvolvimento de projetos que sigam a proposta, facilitem o 

diálogo com as equipes docentes e auxiliem no processo de desconstrução de preconceitos 

e discriminações na sociedade. Este texto utiliza linguagem sem gênero. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Formação Docente. Diversidade na Escola. Estudos 

de Gênero. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

As pautas de diversidade possuem uma natureza histórica bastante antiga, anterior, 

até mesmo, ao seu entendimento como conceito. O termo surge manifesto na literatura, 

pela primeira vez, junto dos postulados da filosofia política hegeliana, e possui estreita 

relação com a mantença do direito de se defender a singularidade do ser enquanto 

expressão cívica. Há um entrelaçamento, também, do termo com o conceito de minoria 
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de Kant. Ambos, por sua vez, consideram-se movimentos contrários à hegemonia, 

explicitada por Gramsci. 

 Considerando o panorama nacional, as agendas ligadas à diversidade foram 

atendidas, de maneira mais expressiva, quando da eleição do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. Logo após a posse, o presidente sinalizou que seu governo receberia as 

reivindicações da comunidade LGBTT (à época), sendo que, de fato, muitas políticas 

públicas focadas nesta parcela da população foram desenvolvidas, numa perspectiva de 

larga escala, nos primeiros anos de governo do mandatário (VIANNA, 2012). 

 Após a reeleição da presidenta Dilma Vana Rousseff, no ano de 2014, discursos 

conservadores e hegemônicos ganham espaço na pauta de discussões, tanto no âmbito 

governamental, quanto nos espaços da sociedade civil organizada, sendo considerado um 

dos mais expressivos o espaço escolar. Tais grupos, com contundente discurso 

heterocisnormativo (PARANHOS, 2015), pautado em premissas relacionadas à moral e 

aos bons costumes, ganham espaço de maneira ágil, culminando em um processo de 

impeachment (impedimento) da presidenta, destituída do poder em 2016 (DALMASO; 

STOCKER, 2016; SALIBA; SANTIAGO, 2016). 

De maneira diretamente proporcional, neste mesmo ano observa-se o ápice das 

discussões em torno da inclusão ou exclusão do termo “gênero” dos Planos de Educação 

de todo país - em níveis municipais, estaduais e federal - que geraram verdadeiros 

confrontos entre conservadores e progressistas, direita e esquerda, minoria e maioria, ou 

de outras tantas formas que possa ser chamado. Em observância a este sinal, algumas 

gestões de educação lembraram-se que independente do contexto o qual viesse a se 

instalar, era necessário que professoras e professores estivessem munidos, ao menos na 

teoria, de uma formação que pudesse lhes proporcionar um cabedal de sustentação para 

enfrentar a dialética dentro das salas de aula - com alunos - e fora delas - com pais e 

colegas dentro das salas dos professores.  

O presente artigo tem como objetivo relatar o projeto desenvolvido junto à 

Secretaria Municipal de Educação de Itajaí/SC, no ano de 2016, vinculado ao ciclo de 

formação desenvolvido em parceria com a UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí). 

A secretaria, que à época contava com um departamento específico para tratar de assuntos 

relacionados a aspectos da diversidade - gênero, sexualidade, étnico, racial, geracional, 
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entre outros, firmou parceria com um especialista na área, a fim de promover a 

capacitação de docentes que lecionavam nos CEDIN’s (Centros de Educação em Tempo 

Integral) 

 Apesar de sua ocorrência datar do ano de 2016, é notável a necessidade que o 

lócus educativo possui de se instrumentalizar de estratégias, tais como esta, considerando 

um panorama que, daquele ano para cá, só se alargou, quando hoje noticiam-se a perda 

de direitos por parte de todas as minorias, após a eleição do atual presidente do Brasil. 

Assim, entende-se que o presente estudo, além de justificável, é necessário. 

 

METODOLOGIA 

O presente artigo se caracteriza como sendo uma pesquisa de abordagem 

metodológica qualitativa, autoetnográfica, narrativa, que se concretiza através de um 

relato de experiência. O momento em que se define a metodologia a ser utilizada em uma 

pesquisa pode ser compreendido como uma das etapas mais concretas, considerando que 

esta definirá e norteará os procedimentos adotados durante todo o processo de construção, 

seja da pesquisa ou da escrita (CRESWELL, 2010).  

De acordo com Creswell (2014), a pesquisa qualitativa baseia-se em pressupostos 

e conceitos interpretativos que abordam significados os quais pessoas e grupos atribuem 

a determinadas estruturas, sejam elas concretas ou subjetivas. Merriam e Tisdell (2016) 

elenca quatro aspectos que caracterizam a pesquisa qualitativa: foco na compreensão e 

busca de determinado significado; participação do pesquisador dentro do processo; o 

processo é indutivo; produto do processo é descritivo. 

Concentrando-se no aspecto de “participação do pesquisador dentro do processo”, 

inclusive pelo fato de ser o autor ator central nesse relato, a autoetnografia emerge como 

método paralelo à etnografia (CHANG, 2008; COSTA, 2016 - dissertação), que possui 

seu cerne em um aprofundamento intenso junto ao fenômeno estudado (GIL, 2018),  

Compreende-se também o estudo como narrativo pelo fato deste se relacionar diretamente 

com o fenômeno a ser estudado, através da gênese ligada diretamente às experiências e 

vivências que são contadas pelos indivíduos e grupos (CRESWELL, 2014).  

Além disso, desde a concepção deste estudo, tornou-se evidente que, com intuito 

de resguardar as especificidades e da singularidade das Rodas de Conversa “Fazendo 
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Gênero”, seria o relato de experiência, como ferramenta do processo descritivo, aquele 

que poderia atender as reflexões acerca dos desdobramentos e repercussões que estas, 

apesar do curto espaço de tempo, puderam produzir (CAVALCANTE; LIMA, 2012).  

 

DIVERSIDADE, MINORIAS E LUTAS CONTRA HEGEMÔNICAS 

Para que se tratar dos aspectos relacionados aos conceitos de diversidade e 

desigualdade, bem como compreendê-los, deve-se remontar aos conceitos da filosofia 

política hegeliana, onde Hegel discorre acerca da diversidade que seria de natureza 

espiritual humana, construída através da multiplicidade de circunstâncias que 

compreendem as pessoas e que, por si só, já seriam desiguais. 

A diversidade, desta maneira, se constrói de maneira estreita e precisa junto da 

desigualdade, como se uma necessitasse da outra para coexistir. As coisas desiguais são 

diversas, mediante a desigualdade entre elas próprias (HEGEL, p.124). Conceitos 

expressos na Filosofia do Direito de Hegel possibilitam às pessoas o livre direito à 

expressão de sua diversidade (HEBECHE, 2011). 

Contudo, observa-se na lógica Kantiana e na análise do direito à voz, o 

entendimento acerca dos conceitos de “maioria” e “minoria”. Maioridade, implica, na 

possibilidade e no direito de falar. Menoridade implica na impossibilidade do acesso à 

fala, à transgressão ao direito de falar, de expressar a diversidade. Daí deriva-se a lógica 

contemporânea acerca do conceito de minorias, e de seu não lugar de fala (RIBEIRO, 

2017). Atualmente as minorias são representadas por todes aqueles que assumem este não 

lugar, na luta contra hegemônica social e política (RIBEIRO, 2015). 

A hegemonia, segundo o pensador italiano Antônio Gramsci, relaciona-se com os 

termos derivados do grego, que se relacionam com condução, liderança, comando. 

Segundo o filósofo, o termo transpassa o aspecto político, assumindo as direções de cunho 

cultural e ideológico, tornando-se possível a compreensão de forças coercitivas e 

reguladoras (GRAMSCI, 1982).  

 Partindo destas três premissas basilares, é possível que se inicie um desenho 

acerca do conceito de diversidade, e de suas pautas, desde seu surgimento, ainda no século 

passado, até os dias atuais. No grupo identificado como minorias, encontram-se todes 

aqueles que se localizam em um “não lugar”, considerando que não gozam de uma 
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sociabilidade pautada na equidade de direitos, pelo fato de existirem em uma sociedade 

conservadora, branca, misógina e patriarcal, que não os considera pelo fato de não 

servirem ou servirem menos (SALIBA; SANTIAGO, 2016). Para a construção deste 

estudo, centra-se em uma perspectiva marcada pelas categorias de análise relacionadas às 

identidades LGBTQI+.  

 O “não servir” destas identidades possivelmente seja um dos mais cruéis, pois se 

relaciona de maneira direta com a diversidade e singularidade destas pessoas. A 

comunidade LGBTQI+ é formada por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, 

intersexuais e todas aquelas identidades que se consideram discordantes com o conceito 

binário de expressão e vivência da sexualidade (SCOTT, 1999; BUTLER, 2003; 

BUTLER, 2014; FOUCAULT, 2014), e, por conseguinte não dispõe de mecanismos para 

servir ao sistema capitalista. 

Foucault (2014) em “A História da Sexualidade - A vontade de saber” explicita a 

lógica de que a sexualidade, a partir da origem do sistema capitalista, passa a obedecer 

tão somente aspectos econômicos, a fim de que seja voltada à reprodução, com vistas ao 

povoamento e, por conseguinte, à criação de mais mão-de-obra e força de trabalho. Este 

é o prisma que baseia as ondas dos movimentos feministas - grupos minoritários - que 

dentre suas pautas buscam o direito ao pleno e livre exercício da sexualidade tão somente 

como fonte de prazer (PEDRO, 2005). 

 Para que possam obedecer à lógica reproducionista, da qual trata Foucault, as 

pessoas devem obedecer a um padrão binário da sexualidade que se sustenta, 

exclusivamente, nas diferenças sexuais biológicas, ou seja “entre o corpo masculino e o 

corpo feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos sexuais [...]” 

(BOURDIEU, 2019 p. 20) e que justificam as diferenças estabelecidas e culturalizadas 

em uma perspectiva de gênero. 

 Essa lógica legitima uma relação de dominação através de uma construção social 

que é naturalizada (BOURDIEU, 2019), e que, por conta do processo de naturalização, é 

legalizada pela sociedade que passa a sustentar, através de um ciclo vicioso, que a 

sexualidade deve se prestar, tão somente, a relações reprodutivas (BUTLER, 2014; 

BOURDIEU, 2019). 
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 Pessoas “escrevem” suas histórias em relação com o outro, e neste processo é que 

surge a noção do indivíduo enquanto individualidade, bem como a capacidade dele se 

distinguir.  (SELL, 2006). O conceito de identidade confere aos seres humanos a 

capacidade de se distinguirem, enquanto pessoas e individualidades, e de se inserirem nos 

contextos sociais (BUTLER, 2014). 

Neste processo de naturalização compreendem-se inúmeras identidades que se 

percebem destoantes do “normal”, pelo fato de não obedecerem à lógica binária ou à 

necessidade do sexo biológico como base fundamental da expressão da sexualidade, e 

que nem por não obedecerem aos padrões impostos com relação a identidade desprezam 

o desejo de identificarem-se socialmente. 

 No estabelecimento destas relações, é que surgem as igualdades / desigualdades e 

diferenças, onde as pessoas deveriam ter o direito à igualdade quando a diferença às 

inferioriza, e tem o direito à diferença qual a igualdade coloca suas identidades - enquanto 

individualidade - em risco (SOUZA SANTOS, 2003). A diferença “[...] é que nos 

constitui enquanto grupo. A diferença está inscrita inclusive naqueles que são 

considerados dentro da norma. Somos pessoas únicas e em constante transformação em 

um ambiente, também em constantes transformações” (BRAGAGNOLO; BARBOSA, 

2015, p.125). Contudo, o verbo “dever” aqui é conjugado no futuro do pretérito do 

indicativo para que remeta a noção de algo que deveria acontecer, mas que não ocorre.  

 Nas tensões geradas nestas relações, atravessadas pelas construções sociais 

ligadas à sexualidade, surgem os processos discriminatórios, que excluem e marginalizam 

todas as identidades que fogem à norma biologicista, pautada nos estereótipos anatômicos 

dos corpos (BARRETO et al., 2010; BUTLER, 2014). 

 De acordo com o Caderno de Atenção Básica – Saúde sexual e Saúde 

Reprodutiva, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), a sexualidade deve ser 

compreendida a partir de uma dimensão que abrange aspectos biológicos, psíquicos, 

sociais, culturais e históricos e que não se restringe à meta reprodutiva, constituindo-se 

das relações amorosas e do laço afetivo entre as pessoas.  

Em consonância com as pautas dos movimentos feministas (PEDRO, 2005), a luta 

dos grupos minoritários vem de encontro à necessidade da desnaturalização das 

desigualdades, que exigem um olhar transdisciplinar acerca de sua compreensão, numa 
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perspectiva integral de ser humano não generificado ou sexualmente construído, bem 

como para seu enfrentamento (BARRETO et al., 2010). 

Abre-se precedente para que sejam viabilizados espaços onde o processo de 

desconstrução se estabeleça, partindo do pressuposto de que as desigualdades existentes 

do ponto de vista sexual e de gênero produzem e reproduzem violências (PARANHOS, 

2015), pautando-se em uma perspectiva de justiça social, saúde e bem-estar para todas e 

todos.  

 

SEXO, SEXUALIDADE E AMBIENTE ESCOLAR 

A escola é o segundo espaço de socialização que crianças frequentam em sua vida 

(PARANHOS, 2015). Ali o conceito de identidade assume outra perspectiva, saindo do 

“eu” para o “outro”, e são iniciados os processos de identificação social (SELL, 2006). 

Importante salientar que com o advento da revolução digital, indústria 4.0 e infoxicação, 

o distanciamento das relações intrafamiliares tem crescido de maneira constante e torna-

se alarmante a transferência do processo de constituição do sujeito para o âmbito escolar, 

única e exclusivamente. 

Paralelamente, as crianças, com suas urgências no descobrimento do novo, trazem 

para este ambiente de liberdade, demandas que acabam reprimindo dentro de sua própria 

casa por saberem que não serão ouvidas ou, o que é pior, repreendidas. E sim, muitas 

demandas eclodem sem que educadoras e educadores tenham a mínima noção do que se 

trata, e enquanto defensoras e defensores da libertação pedagógica, é dever des docentes 

buscarem informação e formação constantes, afinal não há docência sem discência 

(FREIRE, 1996). 

Apesar de parecer bastante recente e assustador, falar de sexo e sexualidade é uma 

prática que no período pós eclosão do regime capitalista torna-se bastante comum. 

Foucault (2014) defende que através de práticas excessivas, onde o mistério e o desejo 

são esgotados, o ser humano perde o interesse nos objetos e coisas, os quais tornam-se 

banais. Assim, a lógica capitalista exige que essa operação ocorra para que indivíduos, ao 

falar sobre sexo, parem de praticá-lo com constância e dediquem este tempo à produção. 

Contudo, após a naturalização do sexo e da sexualidade como binário e biológico, falar 

de sexo passa a não ser mais uma necessidade e volta, novamente, a tornar-se oculto, e 



 

103 
 

dentro deste novo panorama a ocultação passa a ter mais serventia do que a exposição 

(LOURO, 2001).  

Os poucos momentos em que questões relacionadas ao sexo são abordadas no 

ambiente escolar, geralmente, se dão dentro de disciplinas de ciências e/ou biologia, 

quando do desenvolvimento do corpo humano e dos aparelhos reprodutores, o que deixa 

claro, mais uma vez, o caráter biologicista construído em torno do sexo. Esse mecanismo, 

além de obedecer a uma construção previamente desenvolvida, auxilia na manutenção da 

ordem do espaço escolar: não existe uma diferenciação sobre gênero e sexualidade, além 

do que se constrói uma linha entre o sexo (macho e fêmea), gênero (masculino e feminino) 

e a orientação sexual, sempre direcionada àquela ou àquele considerade como oposto 

(LOURO; NECKEL; GOELLNER, 2003). 

Neste processo de normatização, centenas de milhares de jovens e crianças são 

invisibilizadas, marginalizadas e, até mesmo, violentadas, pois se sentem completamente 

avessas àquilo que o ambiente detentor do saber considera com normal e natural 

(CABRAL, 2016). Nesta perspectiva, a escola passa de um ambiente de sociabilidade e 

construção do saber para um espaço onde ainda mais violências, sejam elas simbólicas 

ou não, se desenvolvem (LOURO, 2001). 

É importante ressaltar que este alune ao chegar à escola já passou por algum tipo 

de violência, quando da sua identificação como identidade LGBTQI+, seja pelo simples 

fato de ter de silenciar sua fala (BOURDIEU, 2019). A escola, neste sentido, deve operar 

como um espaço que integre este aluno, previamente excluído em outros espaços que 

frequentou, mas para isso deve reformular por completo sua perspectiva educacional 

(MANTOAN, 2003). 

O processo de inclusão vai além do simples ato de aceitar o “diferente” - frisando 

que o diferente só se constitui em uma relação de comparação com o “eu” que o “eu” 

entende que seja normal - dentro de seu ciclo, mas de percebê-lo enquanto igual, em todos 

os sentidos, e ao mesmo tempo diferente, dentro de suas necessidades, e que estas possam 

ser expressas de forma livre, sem que seja iniciado um processo discriminatório 

(MANTOAN, 2003).  

 Neste sentido, é importante que a decisão de operar por meio da inclusão e do 

respeito à diversidade não seja isolada, mas intencionada e programada por toda a 
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comunidade escolar, em um processo que envolva todes es trabalhadores da educação 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, da professora ao merendeiro e zelador, 

a fim de que seja uma determinação expressa na base educacional da escola, inclusive no 

Plano Político Pedagógico. Estas são ações consideradas como macro políticas, mas 

passíveis de operarem transformações sociais (SOUZA SANTOS, 2003). 

 Assim, é importante que fique claro que acima de concepções e preceitos, a escola 

possui um compromisso ético-político e social, que deve se pautar no respeito e 

acolhimento de todas as pessoas, sem discriminação, e, por conseguinte, desta diversidade 

(CABRAL, 2016), mas que para isso sejam proporcionados momentos às docentes, que 

antes de professoras e professores também são seres humanos constituídos sob as mesmas 

óticas coercitivas e que, por fim, podem ser consideradas vítimas. 

 

DISCUSSÃO 

Frente a um cenário de discussões acirradas acerca da inclusão ou exclusão do 

termo gênero nos Planos de Educação em níveis municipais, estaduais e federal, a 

Secretaria de Educação do Município de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, percebeu 

a urgência desta necessidade, e decidiu, no ano de 2016, iniciar um processo de formação 

para cerca de 400 professoras e professores dos Centros de Educação Integrada da rede. 

Em parceria com a UNIVALI, efetuou-se a contratação de um especialista que deveria 

trabalhar as temáticas de gênero, sexualidades e diversidades, a fim de que docentes se 

compreendem o que ocorria no panorama da política educacional. 

Contudo, o primeiro avanço e aspecto inovador da proposta nascem justamente 

antes de sua realização. A pedido do especialista, o escopo do projeto foi desenhado em 

conjunto com a equipe técnica da secretaria, adotando-se uma premissa democrática de 

educação (FREIRE, 1996). Além disso, a equipe composta para a discussão e arquitetura 

do projeto era formada, além do especialista, por gestores, funcionárias e funcionários 

públicos efetivos, psicopedagogas, psicólogas e psicólogas, compreendendo que não há 

outra forma de desenvolver quaisquer tipos de ações com foco no desenvolvimento 

humano senão através de uma perspectiva interdisciplinar (POMBO, 2008; MORIN, 

2014). 
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O segundo avanço, apesar de simbólico, compreende-se ter sido um dos que mais 

provocaram retornos positivos: o nome do projeto. A ideia nasce partindo de um princípio 

formativo, que leve às professoras e professores mais conhecimento. Contudo percebe-se 

que, desde já, o mesmo se constitui obedecendo a uma lógica mecanicista e bancária, 

onde docentes, em sua maioria, criam certas resistências, esperando longas e tediosas 

tardes de falatório e discussões, talvez, infundadas. Assim, o projeto é batizado como 

“Rodas de Conversa Fazendo Gênero”. 

O objetivo principal das rodas de conversa é definido por: Proporcionar à 

professoras e professores um espaço seguro para amplo diálogo, a fim de que possam, 

através da troca, perceber os processos nos quais estão engendrados e discursos que, 

talvez, estejam naturalizados. Em nenhum momento pretende-se formar, ensinar, analisar, 

identificar. A ideia é que, através de um contato direto com sua própria vivência, a própria 

equipe possa perceber o que vem ocorrendo. Na concepção da ementa basilar, foram 

utilizadas as teorias de Dominação Masculina e Violência Simbólica (BOURDIEU, 

2019), da compreensão da sexualidade enquanto espaço de poder (FOUCAULT, 2014) e 

Queer (BUTLER, 2014). 

O público, composto por docentes dos CEDIN’s da rede, era diverso: docentes de 

todas as disciplinas regulares, professoras e professores de educação infantil, além de 

gestoras e gestores das unidades. Participaram também integrantes da equipe da 

secretaria. O evento não era obrigatório e foi ofertado durante o período de trabalho, o 

que facilitava a participação de todes. Ao total foram seis encontros de quatro horas cada, 

totalizando 24h de atividades e cerca de 400 participantes. 

A metodologia baseada nos Grupos Operativos de Pichón-Rivière (CASTANHO, 

2012) facilitava a comunicação entre participantes, bem como estimulava a “entrega”. O 

início das tardes era marcado por uma roda de apresentações, mas que tinha como intuito 

iniciar a discussão. O especialista propunha que as pessoas presentes se apresentassem 

dizendo seu nome e o motivo pelo qual haviam sido batizadas e batizados com o mesmo. 

Gerando uma descontração e promovendo um espaço amistoso, ali já estava localizado o 

ponto de partida de toda a discussão: o nome é aquilo que nos identifica e singulariza e, 

sendo assim, o que é identidade? 
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O segundo momento era marcado pela leitura de algumas notícias, que à época 

estavam em evidência nos principais meios de comunicação, sempre apresentando casos 

de violência praticados contra pessoas LGBTQI+ ou pela simples suposição de que a 

vítima o fosse. A decisão de utilizar tal conteúdo foi pensada numa perspectiva de ação 

junto ao consciente coletivo de que tudo aquilo que fere, sangra ou representa dores, 

perpassa um limite, socialmente construído, do aceitável. Após a leitura e discussão, era 

consenso de que aqueles crimes se consideravam bárbaros e deveriam ser punidos.  

 A terceira parte do encontro partia para uma explanação acerca da biologização 

dos corpos como instrumento necessário para a eficácia do capital (FOUCAULT, 2014). 

Neste momento discursos contrários a esta teoria eram expostos pelas pessoas que 

participavam da roda de conversa, e mediante os mesmos, provocava-se o debate com o 

restante des integrantes. Após muita discussão, alguns pontos chaves do discurso eram 

gravados em um quadro e um acordo era estabelecido com as presentes de que, 

posteriormente, retornaríamos à discussão. 

 Posteriormente iniciava-se uma discussão acerca do espaço semântico negativo 

da língua portuguesa, e das diferenciações entre palavra e significado de, por exemplo: 

homem chamado de galo - esperto, inteligente, aquele que sabe das coisas; mulher 

chamada de galinha - promíscua, vulgar (no momento várias expressões eram discutidas). 

A partir desta análise, iniciava-se um debate sobre o que seriam as ditas construções 

sociais.  

Ainda sobre as construções sociais, propunha-se que es participantes 

apresentassem máximas populares que, por mais infundadas que fossem, eram 

propagadas largamente: coisa de menina, jeito de homem, homem não chora, não seja 

mulherzinha. Ora, de onde haviam saído tais discursos? Quais teorias baseavam e 

fundamentação a criação e propagação destes discursos, senão o senso comum, 

construindo uma verdade socialmente? E neste ponto, abordava-se o constructo da 

Violência Simbólica de Bourdieu (2019). 

Para trabalhar a questão, não era apresentados exemplos ou teorizações, e uma 

simples pergunta era projetada no quadro: O que te faz sentir dor? A partir deste 

questionamento, es participantes iniciavam uma reflexão, momento este em que, não raro, 

eram expressas emoções e relatadas situações até então escondidas. Ouvidos os relatos, 
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pedia-se, também, licença às professoras e professores para que aquele momento fosse 

finalizado posteriormente. 

Então era iniciado o penúltimo momento do encontro e, para tanto, era pedido que, 

primeiramente, es funcionáries da gestão (Secretaria de Educação) se retirassem da sala, 

a fim de proporcionar mais liberdade ao restante do grupo. Com fotos de personalidades 

estampadas na projeção, fora solicitado que o grupo imaginasse que estava em casa, com 

a família ou com o grupo com o qual mais se afiniza, e que, a partir daquele momento, 

julgassem. 

Foram proferidas frases feitas, piadas, risadas, palavrões e expressões de baixo 

calão. Passado o momento, o especialista, utilizando dos corpos das pessoas presentes, 

explanava acerca das categorias de análise: identidade de gênero, expressão de gênero, 

orientação afetivo sexual, sexo (biológico, gonadal e cromossômico) e ato sexual, 

fundamentando, teoricamente, que nenhuma dessas categorias era, cientificamente, 

binária.  

Por fim, o especialista convidava a todes es participantes a sentarem-se da forma 

como mais achassem apropriado, mas que se permitissem, da maneira como quisessem, 

trocarem toques, fossem apertos de mão, abraços, carícias, colos. Neste campo criado, 

foram trazidas as questões deixadas em aberto: da sexualidade como mecanismo de poder 

e da biologização dos seres e de momentos de violência sofridos ao longo da vida.  

Foram finais de tarde positivos, carregados de muito afeto e emoção, onde 

professoras e professores observavam-se por outra ótica, agora sendo aqueles que jamais 

imaginaram ter sido: a pessoa que discrimina, que violenta, que reproduz. E além, que 

todes são seres que possuem suas mazelas, seus medos, suas inseguranças, mas que temos 

o direito de viver em uma existência, que atravessa o âmbito educacional, pautada, tão 

somente, na humanidade. 

 

CONCLUSÃO 

Com sua gênese localizada em um momento histórico onde grupos tornam-se mais 

fortes pelo fato de deter poder político e econômico, em contraste com grupos 

quantitativamente maiores, mas que são “apequenados” pelo infortúnio de não possuírem 
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recursos que sirvam ao capital - sejam eles monetários, físicos ou outros quaisquer - as 

pautas de diversidade emergem em um cenário de luta e resistência, primando pela 

dignidade da pessoa humana e pela manutenção, e livre expressão, de suas singularidades 

e especificidades, sendo que lhe sejam garantidos o respeito e o direito de serem iguais, 

sem que deixem de ser diferentes. 

 Atualmente o cenário parece remontar aos séculos dos quais se referem Gramsci 

e Kant, onde se faz necessário um acirramento das pressões populares sobre os grupos 

hegemônicos que operam, mais uma vez, na tentativa de calar e invisibilizar todas as 

pessoas que continuam não “servindo” ao mercado de consumo desenfreado, produzindo 

cada vez mais força de trabalho. Assim, discursos biologizantes, religiosos, e até mesmo 

de senso comum, ganham força, adquirindo status de ódio, que agem de maneira ainda 

mais perversa, direta e violenta. 

 Diante deste panorama, é evidente que a academia possui um papel central a fim 

de reformular a práxis com relação à diversidade, reorientando a prática de professoras e 

professores de todo o solo nacional numa perspectiva libertadora e de autonomia, como 

Diria Freire, onde alunas e alunos possam desenvolver, de maneira livre, a formação de 

seu senso crítico. 

Propor e desenvolver trabalhos como o relatado neste estudo, tornam muito mais 

próxima a discussão acerca da diversidade e da urgente necessidade que docentes 

possuem de não só estarem atentos às siglas e legislações, mas perceberem-se como ativos 

de propagação de violências e ações discriminatórias, são somente no contexto escolar, 

mas na sociedade como um todo, onde tais atos seguem sendo internalizados, 

culturalizados e normalizados. Para que a desconstrução possa ocorrer de fato, ela deve 

partir de seu lugar de origem: dentro de cada uma e de cada um, e para tanto os atos devem 

ser reconhecidos a partir de uma perspectiva de autoconhecimento. 

Importante salientar que cada vez mais relatos como este sejam desenvolvidos por 

pesquisadoras, pesquisadores, especialistas, docentes, e quantas mais pessoas 

desenvolvam trabalhos que primem pela representatividade e pelo respeito, 

primeiramente pelo fato de servirem de exemplo e orientação ao desenvolvimento de 

outros projetos similares e, em segundo, mas não menos importantes, para que fique 

evidente a toda a sociedade que a luta pelo respeito à diversidade jamais será apagada. 
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RESUMO:  

Esse artigo busca explicar a história da sexualidade humana, além de, através de relatos 

históricos, compreender a visão social das diferentes orientações sexuais, e os motivos 

pelos quais elas formam suprimidas pela sociedade. Com isso busca também levar a uma 

maior educação sobre as “novas” orientações sexuais que fazem parte do movimento 

LGBTQIA+, buscando compreender como é formada as identidades desses indivíduos. 

Fazendo uso de relatos históricos, procura-se mostrar a fluidez da sexualidade humana e 

como ela passou de ser aceita, a ser criticada, para isso observa-se diversas sociedades e 

grupos que criaram grande influência na criação da sociedade Ocidental, como os 

Egípcios, os Gregos, e a Igreja. 

PALAVRA-CHAVE: Orientação sexual. Sexualidade. Homossexualidade. 

Pansexualidade. Assexualidade.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 A sexualidade como a bem entendemos na atualidade é uma construção histórica 

e cultural da sociedade em que vivemos, por isso para compreendermos a visão da 

população moderna sobre essa temática, tem-se que primeiro fazer uma construção 

histórica dos vários pontos de vistas das sociedades dominantes do período a ser analisado 

e entender como ocorreu esse desenvolvimento. De acordo com Salles (2010), o discurso 

sobre a sexualidade, como visto na atualidade, foi influenciado principalmente pela 

cultura ocidental, sendo marcado pelos estudos da psicanálise sobre o tema. 

Na sociedade moderna, a orientação sexual de um indivíduo tornou-se uma 

questão mais complexa do que no passado, assim como também a compreensão dos 

papéis de gêneros que foram transformados através das mudanças sociais desenvolvidas 

principalmente depois das guerras mundiais. É seguindo essa linha de pensamento que 
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este artigo busca compreender sobre como foram vistas as diferentes orientações sexuais 

ao longo da história, que fatores culturais levaram as mudanças de opinião sobre as 

diferentes orientações? Como a homossexualidade foi vista ao longo da história? O que 

significa ser pansexual? E assexual? Para que se possa responder essas perguntas temos 

que inicialmente ver como a sexualidade está relacionada aos poderes e culturas vigentes 

da época e como as concepções de gênero influenciaram a população.  

  

UMA BREVE HISTÓRIA DA SEXUALIDADE E DOS IDEAIS DE GÊNERO 

De acordo com Foucalt (1985), os discursos sobre a sexualidade tendem a 

aparecer em momentos sócio-históricos de uma maneira a tentar normatizar as práticas 

sexuais de acordos com os padrões sociais e culturais da época, pois com o controle do 

corpo e da sexualidade torna-se mais fácil adquirir o controle da via social e política. 

Pode-se notar que a questão da regulamentação do sexo sempre é uma questão de Estado, 

das elites e da religião, como ainda é atualmente. 

 Para compreender essas relações de poder e regulamentação, precisa-se 

compreender a posição do gênero na história e as crenças que criaram um culto à 

masculinidade que só está vindo a mudar nos anos recentes. O termo sexualidade de 

acordo com Foucalt (1986), surgiu no século XIX, assim, sem possuir um vocabulário 

que pudesse compreender a sexualidade de homens e mulheres, o que passa a estabelecer 

são as normas da diferença sexual de ambos. Na concepção dominante no passado, one-

sex-model, a mulher era vista como um homem invertido, assim o útero era o escroto 

feminino, os ovários eram os testículos, a vulva era o prepúcio e a vagina era o pênis 

(LAQUEUR, 1989, apud COSTA, 1995, p. 100).   

 Era visto na anatomia masculina o modelo da perfeição, onde a regra fálica 

distinguia a superioridade do homem e a inferioridade feminina. Pode-se mencionar essa 

visão de perfeição no munda da arte, como no Homem Virtruviano de Leonardo da Vinci 

(1452 – 1519), esse desenho icônico representa a anatomia masculina como um ideal 

clássico de equilíbrio, beleza, harmonia e da perfeição das proporções do corpo humano, 

ligado também a filosofia do Antropocentrismo, visão do ser humano no centro do 

universo. Nessa ideia de perfeição masculina a mulher passa a ser vista como um sujeito 
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menos desenvolvido, o que só foi mudado com a criação do two-sex-model na passagem 

do século XVIII para XIX. 

 Com essa nova teoria, a mulher passou a ser vista como o complemento do 

homem, porém a inferioridade da mulher foi continuada na esfera político-ideológica. 

Conforme afirmará Laqueur (1991, apud COSTA, 1995):  

Primeiro veio a reprodução das desigualdades sociais e políticas entre 

homens e mulheres, justificada pela norma natural do sexo. Em seguida, 

o que era efeito tornou-se causa. A diferença dos sexos passou a fundar 

a diferença de gêneros masculino e feminino que, de fato, 

historicamente a antecedera. O sexo autonomizou-se e ganhou o 

estatuto de fato originário. Revolucionários, burgueses, filósofos, 

moralistas, socialistas, sufragistas e feministas, todos estavam de 

acordo em especificar as qualidades morais, intelectuais e sociais dos 

humanos, partindo-se da diferença sexual entre homens e mulheres (p. 

128). 

 A Revolução Francesa com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, 

seguida pela Revolução Industrial e as consequentes guerras mundiais desestabilizou o 

papel do homem burguês antes implementado e trouxe maior visibilidade aos conceitos 

de feminilidade e das diferentes orientações sexuais. Silva (2000), explica que sob a 

ameaça de uma feminilidade inerente a alguns homens e do medo de tornarem-se 

homossexuais, identificou-se como sendo a primeira crise da identidade masculina. Os 

homens, então, passaram a cultivar mais do que nunca a virilidade e sua masculinidade. 

Porém, em países em que as mulheres desfrutam de maior liberdade que em outros 

lugares, foi necessária uma mudança dos valores dominantes da sociedade, não somente 

na visão da emancipação social das mulheres, mas também no entendimento da sociedade 

sobre gênero e sexualidade. 

 Ser homem ou ser mulher, ou ter outra identificação. O gênero passou a ser visto 

como um tópico em separado da orientação sexual do sujeito. A criação da identidade do 

indivíduo tornou-se uma questão mais complexa que necessita ser vista fora dos valores 

e estereótipos do passado.  

 

A HOMOSSEXUALIDADE AO LONGO DA HISTÓRIA 

 A liberdade da orientação ou da opção sexual se tornou a base de diversos 

movimentos sociais, principalmente da comunidade LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, 
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Bissexuais, Transexuais ou Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual, e outras 

orientações). Entretanto, de acordo com Faro (2015), o reconhecimento público da 

manifestação sexual diferente da norma da heterossexualidade (homem x mulher), é 

apenas uma reconquista, já que durante a antiguidade e na medieval o gênero de seu 

parceiro sexual não era uma questão muito importante. Foi apenas no século XVIII que 

essa questão ganhou mais importância na cultura ocidental, isso por causa de uma 

construção social causada por uma orientação religiosa e cultural que levou ao 

estabelecimento de valores diferentes e a exclusão do que era diferente da norma criada 

por eles. 

 A homossexualidade (homem x homem ou mulher x mulher) pode ser vista em 

diversas eras e civilizações da história, sendo retratada de maneira comum em seus relatos 

deixados para a posterioridade. Pode-se ver isso nas sociedades egípcias e mesopotâmias 

antigas, onde eles não apenas toleravam as relações homossexuais, como também as 

reconheciam nas suas culturas, literatura e mitologia. Apesar da maioria das evidências 

disso serem indiretas, um registro importante relatando as relações homossexuais nessas 

sociedades são as figuras em posições íntimas com seu companheiro na tumba do 

renomado faraó Akhenaton. Na Mesopotâmia, pode-se notar evidências desse tipo de 

relacionamento ao estudar o rei Zimri-Lim e o rei Hammurabi da Babilônia que "tinham 

amantes homens semelhantes a esposas" (ESKRIDGE, 1993, p. 1439).   

 Na Antiguidade Greco-Romana também não se proibia o relacionamento entre 

pessoas do mesmo sexo, havia inclusive uma tolerância social para esse tipo de relação. 

Em relatos históricos, na cidade de Atenas, os cidadãos homens e adultos "poderiam 

penetrar indivíduos socialmente inferiores, como mulheres, garotos, estrangeiros e 

escravos" (RUPP, 2001, p. 288). De acordo com Andrade (2017), era também comum um 

homem adulto ter relações sexuais com um jovem, no que era visto de acordo com as leis 

da sociedade helênica, como uma prática pedagógica. Um dos adeptos dessa prática era 

o filósofo grego Sócrates, este que ainda afirma que o coito anal correspondia a melhor 

forme de inspiração. 

 Na mitologia Greco-Romana também é possível notar a normalidade da prática 

do homossexualismo. Os deuses, em suas histórias, não se preocupavam com o gênero 

sexual de suas conquistas, como pode ser visto na relação duvidosa de Zeus e o príncipe 
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de Troia, Ganimedes, a quem ele sequestrou por causa de sua beleza para servir como seu 

copeiro. Outro deus que participou de diversos relacionamentos homoafetivos foi Apolo, 

que de acordo com a mitologia teve casos com o príncipe Jacinto, da Macedônia, com o 

cantor Thamiris e com Hímen, deus do casamento. Além dos deuses, esses 

relacionamentos também eram vistos nos grandes heróis dessa sociedade, o caso mais 

conhecido e estudado pelos historiadores é o relacionamento entre Aquiles e Pátroclo. 

 De acordo com Eskridge (1993, p. 1437), também há fortes provas de que havia 

tolerância ao relacionamento entre pessoas do mesmo sexo durante a Idade Média, tendo 

sido mais ou menos na Alta Idade Média que os primeiros sinais de intolerância sobre 

esse tipo de relação apareceram, com o Código de Justiniano de 533 d.C. que tornou ilícita 

esse tipo de relação. A Igreja teve um papel relevante na mudança da visão dos 

relacionamentos homossexuais, vendo tais relações como espiritualmente erradas, pois 

não poderiam resultar em procriação, e, quando por volta do século XIII as uniões 

homossexuais passam a ser combatidas e proibidas por lei, tornando-a a principal 

protagonistas na perseguição de pessoas que tivessem condutas homossexuais. 

 Apesar do motivo dessa mudança de atitude não estar claro, pode ser especulado 

que com a propagação da cultura ocidental, os relacionamentos homossexuais poderiam 

ser mais potencialmente desestabilizadores para a sociedade. Além disso, essa mudança 

coincidiu com um pesado investimento das instituições religiosas sobre um "tipo de 

sexualidade: aquela que permite a organização social a partir de um determinado tipo de 

família, baseada num casal heterossexual e monogâmico e que restringe ou privilegia a 

prática sexual orientada para a procriação" (ADELMAN, 2000, p. 164). 

 

AS “NOVAS” ORIENTAÇÕES SCUAIS DA MODERNIDADE 

 A sexualidade, vista anteriormente, é parte de uma construção histórica e cultural 

complexa. Com o passar do tempo, as concepções de gênero e orientações sexuais foram 

evoluindo de tal modo que hoje não são reconhecidos apenas o heterossexualismo e o 

homossexualismo, como também outras designações de orientações sexuais, como o 

bissexual, pessoas que apresentam interesse sexual por homens e mulheres. Vale frisar os 

termos de gênero e de interesse sexual, pois, nos movimentos LGBTQIA+ foram 

diferenciados gêneros não binários e o interesse romântico do interesse sexual. 
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 Para compreender melhor essas “novas” orientações sexuais da modernidade, 

foca-se em duas diferentes orientações que não foram reconhecidas devidamente até a 

atualidade: o pansexualismo e a assexualidade. Estas orientações apresentam 

características que diferem das normas de sexualidade tradicional, sendo muitas vezes 

não levadas a sério. 

 O termo pansexualismo surgiu depois da publicação de Três ensaios sobre a 

teoria da sexualidade, de Freud, em 1905. A psicanálise de Freud faz um estudo do 

desenvolvimento psicossexual do sujeito, criando a concepção que nós já nascemos seres 

sexuais e é a educação que leva a reprimir os desejos de satisfação erótica, criando forças 

que restringem a direção do impulso sexual, como o pudor, o vexame, a repugnância, a 

simpatia, a construção da moral e o poder da autoridade. Na leitura de Franco da Rocha, 

psiquiatra brasileiro e autor do livro O pansexualismo na Doutrina de Freud (1920), a 

percepção da diferença dos sexos só ocorre efetivamente na puberdade e esta vai 

influenciar no desenvolvimento da personalidade. Assim, como seres inerentemente 

sexuais desde o nascimento, o pansexualismo, de acordo com Franco da Rocha, seria o 

foco na pessoa e na realização de um desejo de natureza não sexual, não sendo focado em 

gênero ou sexualidade tradicional. 

 Na concepção atual divulgada pelos movimentos LGBTQI+, ser pansexual se 

caracteriza por alguém que tem atração sexual ou romântica por qualquer sexo ou 

identidade de gênero, seja gênero binário, não binário ou transsexual. Essa orientação 

sexual não é muito conhecida e tende a ser confundida com a bissexualidade, porém, com 

os movimentos atuais em busca da educação da população sobre as diferentes orientações 

sexuais e com os artistas e famosos que se assumiram pansexuais, como Miley Cyrus, 

Bella Thorne, Jannele Monáe, e a brasileira Clara Gallo, assim como o aumento da 

representação das diferentes sexualidades em séries e filmes, há a expectativa do aumento 

do conhecimento e respeito a essa e outras sexualidades. 

A assexualidade é um caso diferente.  De acordo com o blog de visibilidade e 

educação do assexual, AVEN (2001), uma pessoa assexual é, na sua descrição mais geral, 

um indivíduo que não sente atração sexual. Rozenthal (2018) explica que a assexualidade 

não é uma prática nova, como acontece na recusa ao exercício da sexualidade na 

abstinência dos padres da Igreja Católica, porém, é importante lembrar que a 
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assexualidade é diferente do celibato, na primeira é uma orientação sexual, enquanto a 

outra é uma escolha. Entretanto, por mais que essas práticas já existam a muito tempo, na 

sociedade moderna, a sexualidade se tornou algo comum e banalizado no cotidiano da 

população através de filmes, séries, livros, da internet, entre outros, assim aqueles que se 

identificam como assexual se veem em uma luta pelo reconhecimento social ao direito da 

recusa da prática sexual. 

Na visão do tema pela ótica da psicanálise, Rozenthal (2018) constata que “é 

possível estabelecer, de forma díspar da assexualidade como gênero e identidade, a 

compreensão da assexualidade tomada na acepção da singularidade do sujeito”. A 

identidade assexual não significa, para a psicanálise, a ausência de desejo e sim nos 

investimentos subjetivos dele que os levam a fortalecer sua identidade assexual. 

Entretanto, essa orientação não é sempre bem vista pela sociedade, já que o assexual se 

torna uma exceção àqueles que praticam sexo, principalmente heterossexuais. A 

sociedade passa a julgar as orientações sexuais através de uma hierarquia, sendo a 

dominante “superior”, o que leva a discriminação do assexual, tão diferente da 

sexualidade dominante, como anormal, deficientes biológica ou psiquicamente.   

Em uma declaração no blog AVEN, podemos compreender melhor o universo 

dessa orientação sexual: 

Um assexual é alguém que não experimenta atração sexual. Diferente 

do celibato, que as pessoas escolhem, a assexualidade é parte intrínseca 

do que nós somos. Assexualidade não faz de nossas vidas piores ou 

melhores. Nós somente enfrentamos um contexto de desafios diferentes 

que a maioria das pessoas. Há uma considerável diversidade no interior 

da comunidade assexual; cada pessoa assexual experimenta de maneira 

diferente coisas como relacionamentos, atração e excitação. 

Corroborando com essa declaração, Brigeiro (2013) afirma, “para os assexuais, o 

afeto por um parceiro não está vinculado ao sexo, ou seja, esse afeto está grosso modo 

destituído do desejo sexual ou não se expressa sexualmente”. Sendo assim, esses 

indivíduos apesar de não apresentarem interesse em um relacionamento sexual, podem, 

e, em grande parte, apresentam interesse afetivo e romântico, o que leva a designação 

como “homoafetivo”, “heteroafetivo” etc. Para uma pessoa identificada como assexual, 

existe também outro ponto interessante, a excitação. Para alguns assexuais, existe sim 

uma excitação regular, entretanto ela não é associada ao desejo de encontrar um parceiro 

sexual, ou seja, de uma sexualidade a dois, mas pode sim levar a masturbação. 
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Sendo assim, percebemos que o universo dessa orientação sexual é bem mais 

amplo do que inicialmente esperado. O termo assexual cobre inúmeras outras designações 

sexuais mais específicas que se mantem dentro do espectro da assexualidade. O site 

AVEN, que é a maior comunidade desse tema, é um dos mais completos na educação e 

explicação sobre as singularidades dessa orientação, levanto o símbolo desse movimento, 

um triângulo invertido nas cores preto, branco e cinza. 

 

CONCLUSÃO 

 A sexualidade humana é uma das questões mais complexa e polêmicas da 

sociedade. Por mais que o ser humano seja inerentemente um ser sexual, quer sua 

orientação busque a prática dessa sexualidade ou não, as discussões sobre esse tópico 

foram por muito tempo tabus na sociedade. A orientação sexual diferente a norma 

heterossexual se tornou ao longo da história um tópico a ser suprimido e os “desviantes” 

passaram a ser perseguidos, criando uma cultura de preconceito que os afeta até hoje. 

 Entretanto, ao estudar a nossa história, descobre-se a fluidez da sexualidade 

humana como um fator que foi aceito no passado, então cabe a geração atual a 

reconquistar esse espaço e respeito na sociedade. Para conseguir vencer o preconceito, é 

necessária uma reeducação da população em relação a sexualidade humana e levar a 

compreensão que as relações sexuais “normais” são definidas por seus contextos sociais, 

religiosos, culturais e até políticos. Com esse artigo, é esperado que seja possível ser 

elucidado a origem da sexualidade humana, e sua rica história, assim como compreender 

as diferentes orientações sexuais do indivíduo.  
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RESUMO: 
A temática acerca da vivência Transgênero têm despertado nossa sociedade na 

compreensão dos aspectos que circundam essa existência. Todavia, a sociedade ainda se 

equivoca em relação a perceber as pessoas trans enquanto categoria de gênero. 

Interpretando-os, dessa maneira, como expressão da sexualidade humana. Acredita-se 

que essa confusão se dá pelo fato da letra “T” está acoplada a sigla que compõe às 

condições sexuais dos sujeitos (LGBT). Por isso, esse artigo tem como objetivo principal 

esclarecer o social, sobre os conceitos basilar de gênero e sexualidade, descolando, eles, 

da determinação genital, e pluralizando esses sujeitos em um aspecto Psicossocial. Para 

isso usou-se como grupo alvo da pesquisa o projeto transpassando, em que esses sujeitos, 

através de um questionário, qualitativo, se auto afirmaram dentro de um conceito 

binário(homem/mulher), como pertencentes a um polo ou outro. Fomentando, também, a 

reflexão no que tange a confusão que é feita, pelo social, na compreensão do que seja 

gênero e sexualidade, e na não implicância de um conceito ao outro. Os resultados da 

pesquisa apontaram para uma reivindicação desses sujeitos como categoria de gênero, 

apartados de suas condições sexuais. Ou seja, tal qual as pessoas Cisgênero em que sua 

sexualidade não determina seu gênero. Conclui-se que uma concepção de gênero 

legitimada pela performance social, em que cada sujeito forja seu gênero dentro do 

binário, compreendida pelo coletivo como homens ou mulheres para além de aspectos 

relacionais e sim no âmbito da relativização, facilitaria a existência dos Transgêneros no 

que tange aos aspectos biopsicossociais. Sendo necessário, portanto, que medidas 

educativas sejam incorporadas ao social, no intuito de alargar conceitos cristalizados no 

que diz respeito a homens e mulheres CIS, condição de gênero hegemônica. 

PALAVRAS-CHAVE: Transgênero. Gênero. Sexualidade. Biopsicossocial 

 

APRESENTAÇÃO DA TEMÁTICA        

Percebe-se na construção do termo Transgênero, uma categoria que quer se 

afirmar como pertencente ao binômio homem/mulher, tanto no que diz respeito a 

redesignação corporal alcançadas com terapia hormonal e/ou intervenções de cirurgias 
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plásticas, quanto muitas das vezes com redesignação sexual (transgenitalização). Porém, 

segundo a alguns relatos advindos dos sujeitos trans, acerca de suas vivências, muitas 

dessas lutas, por reconhecimento enquanto categoria de gênero - "escoam pelo ralo"- 

quando percebem a incompreensão social/cultural diante dessa deslegitimação de sua 

identidade de gênero, interpretada como sendo orientação sexual. 

Diante desse incômodo, pensou-se através de um insight (AGUIAR, 1978), em 

uma disciplina de metodologia, na graduação; uma aproximação com um campo empírico 

em que a partir de suas narrativas de história de vida, os sujeitos trans75 pesquisados 

pudessem relatar por si mesmo algumas conjecturas que surgiram na pesquisadora a partir 

da repetição desse termo - equívoco - no que concerne a letra “T” de pessoas trans fazerem 

parte do rol de sexualidade, uma vez que a mesma, perante algumas queixas, significaria 

identidade de gênero.   

Ademais, junta-se a esse incômodo, que causa sofrimento ético-político 

(SAWAIA, 2001) nos sujeitos trans, a priori percebido nos discursos como sendo inerente 

ao grupo, alguns questionamentos como: a letra T agregada as orientações sexuais causam 

mesmo sofrimento a maioria das pessoas trans que serão entrevistadas em campo? Seria 

uma perversão estrutural não legitimar a categoria trans aos sujeitos binários o lugar de 

gênero tal qual legitimam as pessoas cis76? Essa confusão social que fazem ao interpretar 

os sujeitos trans como não possível de existir enquanto mulheres e homens a partir de 

suas performances causa algum dano emocional a elas e eles?  

Seria, portanto, necessário que a letra T fosse dessa constituição (LGBT) retirada 

para que uma compreensão maior do ser Transgênero fosse assimilada -pelo social- de 

forma assertiva e legítima como categoria de gênero, e assim como as pessoas cis, suas 

orientações sexuais serem apartadas de sua identidade de gênero, situando, dessa forma, 

as pessoas trans de maneira equânime às pessoas cis no que diz respeito suas identidades 

de gênero e suas condições sexuais? 

 
75 Usaremos o prefixo trans nesse trabalho como termo guarda-chuvas para travesti, transexuais, transgênero dentre 

outros 

76 O termo "cis" é usado para pessoas não trans, na tentativa de deslocar o olhar patologizante naturalizado às 

identidades trans. Pois, ao nomear uma categoria que se julga natural, logo, normal, tensiona-se uma narrativa 
hegemônica acerca de que toda nomeação é uma construção e, portanto, necessita-se desnaturalizar. 
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Diante de toda essa ideia de inconformidade como problema às identidades trans, 

é que se optou por uma metodologia de escuta das narrativas de estudantes trans que 

participaram do projeto transpassando77, em Fortaleza/CE, no primeiro semestre do ano 

de 2016. Agregou-se, também, a essa metodologia ferramentas como, questionário e 

diários de campo nas visitas ao lócus pesquisado. 

Pretende-se, portanto, compreender como esses sujeitos, em suas especificidades 

e recortes, lidam com toda essa "confusão" a qual aponta o problema de pesquisa. Haja 

visto, os danos causados a sujeitos semelhantes que, outrora, relataram com muito 

sofrimento esse não reconhecimento, serem perceptíveis nos seus discursos. Sendo assim, 

esse trabalho se faz necessário tanto por um entendimento melhor da sociedade em 

relação a essas particularidades, no que tange a uma agência política desse grupo, tão 

silenciado, poder falar por si diante de uma opressão estrutural as suas existências. 

Ressalta-se que esse trabalho não exerce uma lógica positivista em que acredita que “dará 

voz aos subalternos”, como profere algumas metodologias acadêmicas.  Pelo contrário, 

pensou-se em exercer uma postura horizontal diante da ideia ética que nos propõe a 

pesquisa com seres humano (DEBERT, 2003 & DINIZ, 2008). 

Nessa direção, dialogou-se nesse estudo com uma metodologia/epistemologia 

feminista/transfeministas, à luz de Bell Hooks (2017), Berenice Bento (2011) e Vergueiro 

(2015), como também alguns autores estruturalistas, a exemplo de Michel Foucault 

(1988), como também teóricas pós estruturalistas que dialogam com a questão das 

identidades trans, num espectro macro de compreensão do fenômeno e ressignificação 

desses corpos abjetos78 pela performance como, Judith Butler (1997; 2000; 2015), dentre 

outros. 

 

CHEGADA AO CAMPO E INTERAÇÃO COM OS SUJEITOS DA PESQUISA  

Chegamos ao campo pela tarde, pois, esse foi o horário que ficou acertado que 

poderíamos dispor para a pesquisa uma vez que pela manhã estudávamos. O cursinho 

Transpassando, se localiza na Universidade Estadual do Ceará (UECE), no Centro de 

 
77 Criado em 2015, no Ceará, o Transpassando - Programa de Formação de Travestis e Pessoas Transgêneras, é um 

curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  
78 Corpos matáveis 

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/
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Humanidades que comporta os cursos de Filosofia e Letras. Diante do fato de sabermos 

que o projeto era piloto e que não havia estrutura de coordenação, salas de aula certas, 

fomos logo perguntando se alguém sabia onde funcionava o cursinho destinado a pessoas 

trans. O que a priori já sentimos um certo incômodo por parte de sujeitos cis abordados 

por nossa indagação. 

Sem sucesso, nas respostas e não querendo tornar a situação constrangedora 

resolvemos sentar-se numa pracinha que dava para frente das salas de aulas na expectativa 

de que alguma pessoa trans passasse e pudéssemos, assim, tentar um diálogo. Após uns 

15 minutos surge no corredor principal, uma mulher de passos fortes e determinados e 

bem maquiada e com uma certa passibilidade que dava para interpretá-la enquanto trans. 

Nos aproximamos, em virtude, dela ser alguém bem receptível e sorridente e fizemos a 

mesma pergunta que já havíamos feitos aos sujeitos cis sobre o cursinho. Ela prontamente 

nos explicou: “- sim é aqui mesmo, meu nome é Sueli Carneiro79, se vocês quiserem posso 

levá-los onde está acontecendo a aula. 

Diante de tão acolhedora recepção advinda de Sueli Carneiro, não hesitamos em 

dar seguimento ao nosso propósito, como também vivenciar na prática o funcionamento 

do cursinho através de uma aula que estava acontecendo naquele exato momento. Quando 

adentramos a sala de aula, havia um grupo de aproximadamente 07 meninas trans e uns 

02 meninos trans. A aula era de Filosofia e o professor, explicava coisas sobre a Grécia 

antiga e todo conteúdo que se estuda sobre esse assunto para um concurso do nível do 

ENEM. Nada dentro daquela sala de aula era exótico, ou diferente como pressupunha 

todo um imaginário social acerca do cursinho, nada que se distanciasse de qualquer 

cursinho com o intuito de aprovação nesse tipo de concurso. 

Quando terminou a explicação, o Professor, pediu que nos apresentássemos e 

questionou se éramos novos alunos. A partir daí pudemos ter contato mais direto com a 

turma e indagá-los o motivo de nossas presenças ali, explicando a proposta de pesquisa e 

as/os convidando para participarem de maneira conjunta a construirmos essa ideia inicial 

a qual se propunha o objetivo da pesquisa. Elas/es toparam a ideia. Observamos que eles 

meio que se admiravam que entre as/os pesquisadoras/es havia uma mulher trans, o que 

 
79 Adotaremos, nesta pesquisa nomes fictícios para nossos interlocutores como medida ética de proteção. Decidimos 

usar, portanto, nomes de grandes personagens negras/os. Pois, acreditamos que as opressões: racismo, 
homofobia/transfobia, classismo, cisheterocentrismo não podem ser pensadas dissociadamente. 
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para elas/es era algo como representativo, positivamente, no que concerne a uma 

educação transformadora na prática. 

Dessa maneira, aquele primeiro momento no campo trouxe uma ideia de que o 

ambiente era fértil para implementação da proposta do trabalho em compreender melhor, 

isto é, a partir dos sujeitos e suas localizações específicas a generalidade do fenômeno 

relacionado a letra T está classificada equivocadamente no rol de orientação sexual, 

LGBT. 

 

DISTINÇÃO ENTRE IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL 

Entende-se por identidade de gênero uma categoria construída na modernidade 

que diz respeito tanto a separação dos indivíduos em categorias sexuais - homem/pênis, 

mulher/vagina - quanto uma lógica capitalista que se ancora na divisão do trabalho e 

manutenção do poder patriarcal (SCOTT, 1983).  Para além dessa perspectiva de algumas 

feministas acerca desse saber que constitui os gêneros binários, mas pautados numa lógica 

sistêmica objetiva, existem, por assim dizer, interpretações mais contemporâneas que 

pautam essa análise tanto no que concerne a lógica capital/objetiva, quanto na maneira 

que esses sujeitos se percebem e performatiza suas existências subjetivas tensionando o 

tecido social (FRASER, 2006).  

Dessa maneira, existem homen(S) e mulhere(S), em seus enquadramentos de 

papéis (GOFFMAN, 2012) no que tange a sua construção histórica/social dentro da nossa 

cultura. Ressalta-se que a pesquisa leva em conta a problemática da construção binária 

dos sujeitos. Entretanto, o que será elencado na mesma, é a reivindicação dos sujeitos 

trans, no tocante à categoria de gênero e sua inserção ao binário. Indo, assim, de encontro 

a deslegitimação que há na exclusão da letra T pertencente a categoria de gênero, como 

denuncia alguns sujeitos trans, por esse reconhecimento.  

 

CISGENERIDADE/SUJEITOS “CIS” 

São pessoas que no decorrer do processo de socialização não demonstram 

desconforto ao papel (mulher e homem) que lhe foi designado de acordo com suas 

genitálias ao nascer. Ou seja, ao serem designados no nascimento, como homem ou 
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mulher pelos seus “sexos”, se percebem no decorrer do desenvolvimento de suas vidas 

confortáveis com tal designação e, consequentemente, a associação: homem/pênis, 

mulher/vagina.  

Porém, pessoas transgêneros são sujeitos que não se identificam com essa 

designação primeira que se sustenta apenas em aspectos biológicos, sem, contudo, levar 

em consideração as esferas psicossociais que constitui a multiplicidade dos sujeitos. Haja 

visto, essa ideia monolítica sobre essa dicotomia determinante dos sujeitos, está 

amalgamada no processo de socialização com os reforços institucionais (SIMMEL, 1983: 

BERGER; LUCKMANN, 2003), de que a categoria analítica de gênero está atrelada 

unicamente aos genitais sem levar em consideração as identidades de gêneros vistas como 

periféricas as quais compreendem seus corpos para além de um genital e se ancoram em 

uma personalidade psicossocial de uma performativa de gênero. Isto é, uma reinvenção 

desse conceito cristalizado à biologia do que é ser homem e mulher nesta sociedade, uma 

ideia ampliada em que ver o gênero como prática social (BENTO, 2011). Sendo assim, 

pessoas trans/binárias redesignam suas imagens, para além da designação que lhe foi 

imposta ao nascer, em busca de uma imagem mais próxima do polo que esse sujeito se 

identifica. No caso das mulheres trans, geralmente, um construto mais aproximado dessa 

designação do que seja o feminino, o mesmo ocorre com os homens trans em relação ao 

masculino.  

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL 

No que diz respeito à orientação sexual, se entende que é para onde o desejo dos 

sujeitos são inclinados, ou seja, está para além dos genitais é um âmbito mais complexo 

de análise em se tratando de desejos, quer sejam sujeitos cis ou sujeitos trans, a sua 

inclinação estará para as possibilidades; homossexual, bissexual, heterossexual, 

pansexual dentre outras. Saindo, portanto, de uma perspectiva relacional (condicional e 

determinista), para uma relativizante no que tange aos gêneros. Ampliando, assim, essa 

ordem relacional que dita:  mulher, logo, vagina e homem, logo, pênis. 

Nessa perspectiva é mister compreender o moralismo canônico que está envolto 

desses tabus que se compreende enquanto sexualidade humana. Pois, suscita-se a ideia 

hegemônica de que só há complementaridade entre uma vagina e um pênis, como se 
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prazer sexual estivesse unicamente relacionado a produtividade da espécie humana. Se 

assim fosse, questiona-se: por que o Brasil é o terceiro país que mata mais pessoas trans 

no mundo e, contraditoriamente, o que mais assiste filmes com produções de cunho 

erótico, protagonizados por sujeitos trans? 

Então, podemos concluir que uma análise acerca de desejos e sexualidade humana 

não podem ser feitas de maneira tão simplista como se fosse uma matemática exata onde 

1+1=2. Em se tratando de sujeitos subjetivos não apenas eles devem ser 

vistos/interpretados como diferentes, o que não seria um critério apenas para trans, como 

também, seus desejos devem ser vistos/interpretados por um espectro mais complexo. 

Afinal, somos bombardeados por uma indústria cultural que fomenta uma 

cisheterossexualidade como modelo universal, na teoria, mas que na prática esse modelo 

é bem diverso partindo do questionamento supracitado. 

 

METODOLOGIA 

Usou-se nesta pesquisa uma abordagem qualitativa, haja visto o campo em 

questão tratar da subjetividade dos sujeitos que nele estão inseridos. Destinando-se, 

assim, a refletir a partir das narrativas específicas dos sujeitos que compõem o projeto 

transpassando, se existe para esse grupo a problemática que consiste no equívoco da letra 

T no que tange a sigla LGBT, tal qual foi instigada, anteriormente, por sujeitos 

semelhantes à pesquisadora.  

Para isso foi usado na pesquisa um estudo de caso acoplado a pesquisa-

participante com recurso de entrevistas desestruturadas. Pois, considera-se que quando 

não se limita a oralidade do interlocutor, a riqueza de detalhes enaltece, por assim dizer, 

a pesquisa. Essa ferramenta, de horizontalidade das narrativas foi pensada a partir do 

método, história oral e narrativas de história de vida: A vida dos outros como problema 

de pesquisa, Lima (2014), que propõe uma escuta mais sensível diante dos sujeitos 

pesquisados que falam de si e por si mesmo. Como também, na ideia 

geradora/metodológica desse trabalho em que se ancora as Ciências Humanas, em se 

tratando de pesquisas com seres humanos (DEBERT, 2003; DINIZ, 2008).  

A Fim de se chegar aos objetivos deste estudo foi acrescentado, aos momentos 

descontraídos e dialógicos, as seguintes questões aleatoriamente, quando se percebia que 
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os discursos dos sujeitos em pesquisas se direcionaram a esse equívoco, que outrora, foi 

reivindicado no que tange aos sujeitos transgêneros não pertencerem a categoria de 

gênero.  

Perguntou-se, então: 

1. Pessoas trans são sujeitos que se interpretam como homens e mulheres? Sendo 

assim, o T acoplado às orientações sexuais dos indivíduos causa algum equívoco? 

2. Com a letra T fora da sigla LGBT, você acha que a condição trans deixaria de ser 

vista como orientação sexual? Se sim, que efeitos isso teria para sua saúde de um 

modo geral e para sua vida? Se não, por quê? 

 

AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS À SAÚDE DAS PESSOAS TRANS EM 

VIRTUDE DESSA ASSOCIAÇÃO EQUIVOCADA 

Observou-se durante a pesquisa que muitas de nossas conversas terminavam 

migrando para essa deslegitimação das pessoas trans enquanto categoria de gênero. Pôde-

se, através das narrativas dos sujeitos empreender algumas análises, agora de maneira 

mais próxima de suas realidades a partir do uso da linguagem do opressor (HOOK, 2017), 

para denunciar suas próprias percepções acerca desses fatos. 

RELATO 1: 

A gente morre explicando que somos mulheres, não no que diz respeito 

a genitália, ou sim, quando a adequamos. Explicamos que existe 

diferença entre ser trans e ser homossexual, que não somos gays, mas 

sim mulheres que durante o trajeto da nossa vivência nos percebemos, 

e que adequamos nossos corpos a uma imagem que se aproxime do 

nosso de como a gente se percebe psicologicamente[...] E no final de 

tudo isso a pessoa vira para você e diz: “pois para mim era tudo viado”. 

Resumem a existência trans a uma generalização que para mim é 

custosa, já que tô gritando ao mundo quem eu sou, como me 

compreende nessa lógica e as pessoas te veem de maneira única(gay) e 

não por uma ótica plural. Isso me entristece, me adoece, e nem com 

terapia eu consigo digerir essa dor (Carla Akotirene, 23 anos). 

RELATO 2: 

Um dia ouvi de uma amiga trans que eu tinha privilégios por ser branco, 

olhos azuis e classe média. Porém, ela não levou em consideração que 

eu sou um homem trans. Ou seja, numa sociedade falocêntrica, que 

privilégios tem um cara que por ausência desse pênis é visto como uma 

“sapatão machuda”? Isso me fere mais do que se viesse de uma pessoa 
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leiga. Poxa vida, será que ela não percebe que esses privilégios 

poderiam me contemplar se no caso eu fosse cisgênero e me percebesse 

como mulher? Mas eu nunca fui mulher, mas daí as pessoas entenderem 

isso será demorado, uma vez que o próprio grupo absorve o preconceito 

da estrutura. E nessa longa espera vão junto anos de mágoas e 

incompreensão (Achille Mbembe, 29 anos). 

Na discursiva dos nossos dois interlocutores podemos perceber uma certa 

convergência materializada aos discursos, anteriormente, à pesquisa, proferidos por 

sujeitos trans que se sentiam não condizentes com um ideal de gênero. A vontade de saber 

(FOUCAULT, 1988), portanto, nos levou a um deslocamento compreensivo do fenômeno 

no que tange a esse abismo causado pelos discursos hegemônicos compreensão/inclusão 

do que é ser homem e mulher. 

Observou-se, também, que mesmo o nosso colaborador, Mbembe, 29, tendo 

consciência dos privilégios que o cerca, percebemos a dificuldade de tentar educar o 

social a partir de uma performatividade de gênero. Demonstrando na sua voz e postura ao 

discorrer, desconforto e uma sensação de incompreensão por parte das relações sociais 

com sujeitos cis. Um nível de ansiedade e desgosto diante das fraturas que o poder lhe 

extermina na impossibilidade de mudanças nesse quadro, o que lhe leva a denúncia de 

que o próprio segmento trans, por vezes reitera a lógica opressora, o que nos faz perceber 

que o processo é relacional nessa dialética indivíduo e sociedade (MARX, 2011). 

RELATO 3: 

Eu tive uma amiga que fazia ponto comigo e que não se sentia à vontade 

quando as outras bichas chamavam ela de bicha. Ela queria ser mulher 

e dizia que se sentia como tal. Discutia com clientes por isso, e muitas 

vezes levava “coió” das outras porque não aceitava essa de chamarem 

ela de viado. Arranjou um namorado que queria assumir ela. Mas, o 

bofe não entendia esse problema dela de não se perceber como bicha. 

No final das contas ela se matou por não se sentir compreendida pelas 

pessoas. Eu acho que todo mundo deve respeitar as pessoas como elas 

são, e não enlouquecer as pessoas com uma chacota por causa do nome 

gay, se a pessoa não se sente assim, acho triste o que aconteceu a ela 

(Lélia Gonzalez, 24 anos). 

Nossa última interlocutora aponta para um ideal de resistência a partir de sua 

resiliência pessoal em relação a questão do equívoco. Para isso traz um exemplo de uma 

amiga que não aceitava os termos pejorativos que lhes eram impostos por estigmas 

(GOFFMAN, 2013), levando a mesma ao suicídio. Fato este que nos remete aos dados 
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de que pessoas Cis tem quatro vezes mais ideias suicidas do que pessoas trans e que em 

sua maioria interligadas ao fato de sentirem incongruentes, não humanos (IPAN, 2020)80. 

Outro aspecto que se pode perceber no relato de Lélia, é o fato deque 90% das 

mulheres trans ainda estão sendo submetidas a prostituição (ANTRA, 2019), o que nos 

leva a concluir que tais sujeitos tem uma dupla negação, o que os distingue dos sujeitos 

cis normativo. Uma vez que tanto no lado subjetivo que seria essa expressão do 

ser/existência sofrer sanções, quanto pelo lado objetivo de sobrevivência, de direitos a 

pertencer a lógica capital objetiva em adentrarem ao mercado de trabalho formal. 

Percebendo, assim, toda uma rede de deslegitimação a esses corpos dissidentes. 

 

CONCLUSÃO 

O artigo se propôs, diante de uma discussão ampla, levar uma abordagem mais 

equânime no que diz respeito a população Trans em relação a sua condição de gênero em 

sociedade enquanto sujeitos pertencentes a essa categoria. 

 Dessa maneira, buscou-se relatos de pessoas trans acerca do questionamento 

dirigido a elas para uma reflexão mais deslocada acerca desse equívoco - ou não - nesta 

classificação, extremamente, sutil em que  colocam pessoas Trans pertencentes ao âmbito 

de sexualidade humana, uma vez que os mesmo, em sua maioria  reivindicam sua 

existência como pertencentes à categoria de gênero hegemônica mulher/homem, porém 

numa perspectiva mais psicossocial que se pauta em uma performance, ao contrário da 

biologizante que os determinam pelo sexo. 

Podemos, dessa forma, perceber, nesse recorte promovido por este estudo que, 

alguns dos entrevistados/interlocutores da pesquisa, se deram conta desse equívoco. 

Nesse caso 66,7% dos sujeitos trans, o que lhes enchiam os olhos, de esperança, diante 

da possibilidade de reconstruir uma história, que de fato, os representem a partir de uma 

performance legitimada como categoria de gênero. Ou seja, apartada de uma história que 

tange as sexualidades humanas, uma história contada por sujeitos cis possuidores de 

privilégios e que se denominam nomeadores de narrativas que não os pertencem. 

Comportamento típico de estruturas sociais de base colonialistas (VERGUEIRO, 2015).  

 
80 Na reconfiguração do trabalho de pesquisa, para publicação, utilizamos alguns dados atualizados de 2017 a 2020. 
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Ao se darem conta desses tensionamentos, percebeu-se que uma boa parte 

percentual deles concluíram que se existia algum equívoco, este não estava em suas 

reivindicações de pertencimentos ao gênero que se identificam, mas sobretudo, em aceitar 

que pessoas que não vivenciam a transgeneridade falassem por eles e deles como uma 

apropriação de suas existências, o que potencializou tal problemática.  

Sendo assim, perceberam que as confusões acerca desse assunto poderiam ser 

amenizadas e, futuramente sanadas, caso a população fosse educada de uma maneira mais 

equânime no que diz respeito às pessoas Cisgêneros e Transgêneros como categoria de 

gênero. Deixando, assim, para rol classificatório de sexualidades apenas o que a elas 

pertencem. Passando, agora a denominar-se LGB - Lésbicas, gays, Bissexuais- que são 

as sexualidades humanas destinadas aos nossos gêneros no contexto social vigente. 

Entretanto, percebeu-se, também, que houve discursos controversos, talvez fruto 

da socialização, de sujeitos Trans que não se sentem violentados com a leitura social de 

um "Gay evoluído". Mas sim reproduzem o discurso da lógica determinista biológica à 

qual foi questionada aqui neste artigo. Observamos que, 33,3% não demonstrou nenhum 

incômodo acentuado em relação a uma classificação absorvida/reproduzida pelo senso 

comum, como foi o caso de Lélia, que preferiu focar a problemática no que aconteceu 

com uma colega do que se sentir incomodada com a discussão que permeava essa 

problemática.  

 

DEDICATÓRIA 

Dedicamos esse trabalho a aluna do projeto, Kiara - mulher trans, que em virtude 

de uma não percepção social dela enquanto mulher, veio a cometer suicídio, 

aproximadamente, um ano após essa pesquisa. Kiara, era muito politizada, mas não se 

conformava com as chacotas que sofria diante do fato de ser trans. Um dos episódios 

marcantes que ela contava, consiste em um homem puxar sua peruca em público e todos 

rirem debochando dela e, também, profanarem termos pejorativos em relação a sua 

identidade. 
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CAPÍTULO X 

VISIBILIDADE E RESISTÊNCIA: AMOR ENTRE MULHERES EM PAUTA 
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RESUMO: 

Dentre os inúmeros avanços nas pautas de Direitos Humanos que envolvem a 

Diversidade, podemos destacar as ações inseridas nas temáticas de gênero que visibilizam 

determinados grupos ou pessoas dissidentes. Este trabalho compartilha, de forma breve, 

notas sobre uma ação realizada em uma Universidade Federal no dia da visibilidade 

lésbica. Sendo um grupo bastante representativo, porém ainda pouco representado pela 

literatura acadêmica, as mulheres lésbicas passam muitas vezes por processos de 

invisibilização em todas as esferas da vida social. Atividades voltadas especificamente a 

esse grupo, especialmente as que priorizem a escuta ativa e o acolhimento, são passos 

essenciais na construção de uma sociedade mais plural e inclusiva. Outros trabalhos foram 

aqui acionados a fim de complementação do texto (JESUS, 2012; LIMA & SALDANHA, 

2020; SEDGWICK, 2007). Após a ação aqui descrita, houve uma aproximação dos 

coletivos junto às instâncias da Universidade no período imediatamente posterior ao 

evento, bem como espera-se a continuidade de ações dessa natureza e fortalecimento do 

apoio institucional às mulheres lésbicas inseridas nesse espaço. 

PALAVRAS-CHAVE: Visibilidade Lésbica. Educação Superior. Diversidade.  
 

 

INTRODUÇÃO  

A diversidade é um tema bastante presente nas formações e produções 

acadêmicas, especialmente nas últimas décadas. Poderíamos enumerar infindáveis 

ganhos e conquistas da comunidade LGBTQIA+ nos últimos anos, muito vinculados à 

resistência e luta dos movimentos sociais que tem como bandeira as questões de gênero. 

Entretanto, um grupo que muitas vezes segue invisibilizado e ainda é pouco atendido em 

suas pautas junto ao poder público, é o de mulheres lésbicas. 

Faz-se necessário destacar que por mulher entende-se o conceito mais abrangente 

possível, pautado pela autoidentificação, incluindo as mulheres trans. Segundo Jesus 

 
81 Doutoranda do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Sociedade, Cultura e Fronteiras da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1523-7118. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7242697010935830. E-mail: webber.cidamaria@hotmail.com.  
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(2012, p. 16) “Mulher transexual é toda pessoa que reivindica o reconhecimento social e 

legal como mulher”. 

As mulheres lésbicas, pois, em sua pluralidade, estão expostas a uma série de 

violências tanto no âmbito público quanto privado, e muitas vezes são compelidas a ficar 

“no armário”, ou seja, resguardar-se quando a sua orientação sexual. Além da violência 

explícita, outras formas de ataque estão presentes também nos discursos e atos prescritos 

pela heteronormatividade compulsória, presente no mundo patriarcal e homogeneizador 

em que vivemos. Como pontua Sedwick, 

Mesmo num nível individual, até entre as pessoas mais assumidamente 

gays há pouquíssimas que não estejam no armário com alguém que seja 

pessoal, econômica ou institucionalmente importante para elas. Além 

disso, a elasticidade mortífera da presunção heterossexista significa 

que, como Wendy em Peter Pan, as pessoas encontram novos muros 

que surgem à volta delas até quando cochilam (SEDGWICK, 2007, p. 

04). 

A heteronormatividade compulsória é tão presente em nossa sociedade que, ainda 

que a mulher lésbica tenha autonomia e não omita detalhes de sua vida pessoal, cada 

situação social precisa ser reconsiderada e pontuada. 

Cada encontro com uma nova turma de estudantes, para não falar de um 

novo chefe, assistente social, gerente de banco, senhorio, médico, 

constrói novos armários cujas leis características de ótica e física 

exigem, pelo menos da parte de pessoas gays, novos levantamentos, 

novos cálculos, novos esquemas e demandas de sigilo ou exposição. 

(SEDGWICK, 2007, p. 04). 

Frente a isso, cabe às instituições e meios onde estas mulheres estão inseridas a 

promoção do debate e o fomento de políticas voltadas a esse público. Na sua falta, a 

invisibilização dessas pessoas pode gerar um aumento da vulnerabilidade social, como é 

o caso na saúde pública voltada à mulher lésbica (LIMA &, SALDANHA, 2020). 

No ano de 2019, uma das ações do Projeto de Extensão “Precisamos e vamos falar 

de violência!”, vinculado a uma instituição de educação superior pública (IES) do sul do 

Brasil, foi voltada ao debate de temas relevantes à data celebrativa do dia da visibilidade 

lésbica. 

 

DIA DA VISIBILIDADE LÉSBICA  
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No Brasil comemorado em 29 de agosto, o dia da visibilidade lésbica. A data 

passou a fazer parte do calendário LGBTQIA+ a partir de 1996, quando ocorreu o 

primeiro Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE)82. Apesar de outras datas 

representarem outras demandas e marcos do movimento lésbico, esse é um dia marcado 

por inúmeros eventos e manifestações.  

Por esta razão a data foi escolhida para sediar o evento específico referido 

anteriormente, voltado às mulheres lésbicas da IES. A figura 1 demonstra a chamada do 

evento, sendo veiculadas chamadas em diversos idiomas em razão do pluralismo de 

línguas da instituição – na figura escolhida o texto é apresentado em espanhol. 

 

Figura 1: Divulgação evento 

 

Fonte: Elaboração do Projeto de Extensão “Precisamos e vamos falar de violência” 

 
82 De acordo com a revista EXAME. Disponível em: https://exame.com/brasil/dia-da-visibilidade-lesbica-entenda-
importancia-para-movimento-lgbt/ 
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A atividade intitulou-se “Mulheres que amam mulheres” e foi composta por 

diferentes ações que visaram promover o acolhimento e fomento ao debate de temas de 

interesse do público lésbico. Inicialmente houve a Palestra “Invisibilidade lésbica e o 

silenciamento das emoções”, com a Profa Dra. Lorena Rodrigues de Freitas. A seguir foi 

realizada uma roda de conversa com a Psicóloga Naíra Frutos, intitulada 

“Relacionamentos abusivos entre mulheres, vamos conversar?”. Para finalizar a noite, 

ocorreu o Cine-Debate “A Mulher Melancia (1996)”, mediado pela estudante Gabriela 

Leite.  

Já na primeira atividade citada, a palestra “Invisibilidade lésbica e o silenciamento 

das emoções”, proferida pela Profa Dra. Lorena Rodrigues de Freitas, houve uma 

relevante presença do público na atividade, com interação e discussão teórica-

metodológica a respeito da pesquisa apresentada, bem como sobre pesquisas com foco na 

mulher lésbica no campo das ciências sociais. 

A roda de conversa “Relacionamentos abusivos entre mulheres, vamos 

conversar?”, coordenada pela Psicóloga Naíra Frutos, trouxe inúmeras reflexões sobre 

os padrões de violência entre casais lésbicos, servindo como tema base para discussão 

coletiva das percepções das estudantes, técnicas administrativas e docentes presentes, a 

respeito do tema. 

A última grande atividade foi realizada no período noturno. O Cine-Debate sobre 

o filme “A Mulher Melancia (1996)”, mediado pela estudante Gabriela Leite, trouxe 

inquietações ao público presente quanto ao lugar da mulher lésbica na produção 

cinematográfica, bem como suas intersecções com outras categoriais sociais tais como 

raça e classe.  

 

METODOLOGIA  

A metodologia utilizada na ação descrita neste trabalho esteve consonante às 

demais atividades vinculadas ao projeto de extensão “Precisamos e vamos falar sobre 

violência!”. A base das ações foi a busca de construção coletiva por meio do diálogo, 

utilizando a escuta ativa e promoção de ambiente inclusivo e acolhedor para fomento de 

conversas com e para o público-alvo da atividade, neste caso as mulheres lésbicas 

presentes nos espaços da universidade. 
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Os espaços utilizados da IES priorizaram as salas de fácil acesso – de acordo com 

a disponibilidade da instituição – assim como todas as condicionantes do espaço foram 

observadas a fim de garantir o bem estar das participantes (luminosidade, temperatura, 

mobiliário adequado).  

Cabe ressaltar que o tema da ação aqui compartilhada estava inserido nos eixos 

constantes no Art. 7º da Política de Equidade de Gênero da UNILA, e vinculado às 

atividades do Comitê Executivo pela Equidade de Gênero e Diversidade da instituição.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A atividade, compartilhada neste texto de forma descritiva, atingiu os objetivos 

propostos de visibilizar um público existente importante nas vivências do campus 

universitário: as mulheres lésbicas. 

Por meio do diálogo e de ações pensadas e desenvolvidas para este público, 

buscou-se fomentar a responsabilização dos órgãos e instituições de ensino no movimento 

de visibilizar a presença da mulher lésbica no espaço público. 

Se a heteronormatividade compulsória da sociedade moderna patriarcal, somada 

às diversas fontes de violência de toda ordem sofrida por estas mulheres, as empurram 

para um armário sem voz, é responsabilidade de todas, todos e todes a promoção de 

atividades que normalizem essa presença, contribuindo na construção de um mundo mais 

seguro, inclusivo e plural.  
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