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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O presente trabalho, traz como objeto de discussão as violências 

homofóbicas/transfóbicas: quando essas excedem os direitos da pessoa humana. Nesse sentido, 

considera-se importante pensar e discutir a discriminação homofóbica/transfóbica na 

sociabilidade do capital, já que a diversidade humana tem sido tema de conflito, no que diz 

respeito às discussões de gênero, raça, etnia, orientação sexual, entre outras temáticas. Ao invés 

de serem reconhecidas como expressões da diversidade, são brutalmente submetidas a padrões 

homogeneizadores, por meio dos quais a negação da diversidade se objetiva através dos 

preconceitos. Entre as diversas formas de preconceito e discriminação, a temática homofobia e 

transfobia ainda é pouco discutida, mas aos poucos tem avançado, porém, em realidade, essas 

são consentidas na presença de outras pessoas que não sofrem o ato homofóbico/transfóbico 

em si. Borrilo (2001) traz a homofobia como uma atitude hostil, tendo como foco os 

homossexuais, sendo eles homens e/ou mulheres. Em termos específicos, a homofobia consiste 

em designar o outro como inferior, contrário e/ou anormal, colocando a diferença fora do 

universo comum dos humanos. Segundo o CFESS (2016), as violências e discriminações vão 

se mantendo e/ou transformando-se no decorrer da vida. É comum que a população “T” 

(Travestis, Transexuais e Transgêneros) encontre dificuldades para adentrar no mercado de 

trabalho com dignidade, obtenham espaços para moradias e acesso a políticas e programas 

sociais, bem como constituir famílias. Isso porque as instituições públicas e/ou privadas tendem 

a dificultar o acesso desse público a direitos, por meio de discriminações explícitas e sutis. A 

homofobia junto à transfobia possui várias facetas. Uma delas, talvez a mais comum, é o 

machismo, já que, “o legado da cultura machista é muito claro: não basta ser homem, é preciso 

ser mais homem que a maioria dos homens” (BORGES,..., 2011, p. 28).  Vale ressaltar que o 

Estado também comete homofobia e transfobia, quando, por meio da legislação, da omissão ou 

de atos dos seus governantes, coaduna com a promoção da discriminação e ódio, da hostilidade 

e reprovação das pessoas LGBTs, mesmo que o respeito à diversidade de orientação sexual e 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação esteja presente no inciso IV do art. 3° da Constituição Federal 

de 1988. Optou-se por uma pesquisa de abordagem qualitativa com caráter exploratório, já que 

estas “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral [...] acerca de 

determinado fato” (GIL, 2008, p. 27).  Como objetivos, elencou-se: apontar as experiências de 

violência homofóbica/transfóbica nos espaços extensivos da sociedade; identificar a negação 

de direitos devido à orientação sexual das/dos entrevistados; já que o não reconhecimento dos 

direitos por parte da sociedade e Estado em relação à orientação sexual dos LGBTs, pode se 

caracterizar em violência e negação de direitos garantidos constitucionalmente. A análise das 

entrevistas evidenciou a naturalização dessas violências nos espaços extensivos da sociedade, 

bem como a negação dos direitos e dignidade da pessoa humana, sendo estes, desde o uso do 

nome social até o de ir e vir.  
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