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Resumo: As relações sociais de gênero construídas historicamente definem papéis 
e criam modelos a ser seguidos por homens e mulheres. O machismo e a homofobia, como 
“filhos” do patriarcado, determinam uma histórica violência contra as mulheres e contra 
LGBT’s. O nosso objetivo é contribuir para a análise acerca das estruturas sociais que 
oprimem indivíduos cotidianamente, transversalizando o debate do patriarcado, machismo e 
homofobia. Utilizamos como procedimentos metodológicos, revisão bibliográfica em autores 
como Cisne (2012), Filho (2009) e outros. Acreditamos na luta política como o único 
caminho para a desconstrução da opressão às mulheres e aos LGBT’s. Só quebraremos as 
correntes que nos aprisionam, organizados(as) coletivamente. 

Palavras-chave: Patriarcado; Machismo; Homofobia.  

Abstract: The social gender relations historically built define roles and create models to be 
followed by men and women. The machismo and homophobia, as "children" of patriarchy 
determine a historical violence against women and against LGBT's. Our goal is to contribute 
to the analysis about the social structures that oppress individuals daily, horizontalizing 
discussion of patriarchy, sexism and homophobia. We use as instruments, literature review 
on authors such as Swan (2012), Son (2009) and others. We believe in the political struggle 
as the only way for the deconstruction of the oppression of women and LGBT's. Only will 
break the chains that imprison us, organized (as) collectively. 
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1. INTRODUÇÃO 

O patriarcado “é um sistema segundo o qual as mulheres são exploradas e 

dominadas. [...] representando ‘uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia como na 

violência” (SAFFIOTI, 2004). Cisne (2012) nos aponta sobre gênero que: “[...]Essa ‘síntese’ 

é expressa no entendimento de gênero como a construção social do homem e da mulher”.  

Dessa forma podemos pensar gênero numa compreensão de que os 

comportamentos e papeis sociais esperados dos homens e mulheres são construídos 
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socialmente e não determinados pela diferença biológica entre os sexos. Assim, o 

patriarcado se configura como o elemento que qualifica as relações desiguais de gênero, 

deixando o vetor da dominação dos homens sobre as mulheres explicito. 

A violência praticada contra Mulheres e LGBT’s está fundamentada no patriarcado e 

consequentemente no machismo e nas construções impostas sobre cada sexo. Ou seja, do 

homem se espera a masculinidade e a virilidade e a ele foi destinado o espaço público. Já 

para a mulher, e indo mais além, a mulher para casar, está a virgindade, a santidade e a 

docilidade e a ela foi destinada  espaço privado. 

  Destarte, as relações sociais de gênero ou de sexo construídas historicamente vem 

definindo papéis e criando modelos a serem seguidos, oprimindo assim a vida dos sujeitos 

que não se encaixam nos padrões socialmente postos. Construindo -se assim ao longo da 

história violentas discriminações e negações de direitos da população LGBT por exemplo, 

assim como para outras “minorias”. 

Nesse sentido, analisaremos nesse trabalho como o patriarcado e o machismo são 

violentos para a vida das mulheres e dos LGBT’s e como estes se tornam bases 

fundamentadoras da homofobia. E por fim salientamos a importância da luta coletiva e de 

espaços de discussão para combater a violência homofóbica, machista e patriarcal. 

2. PATRIARCADO E DESIGUALDADES DE GÊNERO: BASES QUE 

FUNDAMENTAM UMA VIOLÊNCIA MACHISTA 

O patriarcado é um sistema de sociabilidade anterior ao próprio capitalismo e que 

tem como vetor central a dominação da vida e do corpo das mulheres pelos homens que, 

destrinchado em bases materiais e simbólicas, viola e oprime esses sujeitos há séculos. 

 
 

O patriarcado qualifica as relações desiguais de gênero, explicita o vetor de 
dominação e exploração do homem sobre a mulher presente nesta sociedade. 
Dessa forma, o patriarcado é uma expressão específica das relações de gênero, 
entendido como: “relações hierarquizadas entre seres socialmente desiguais [...]” 
(SAFFIOTI apud CISNE, 2012, p. 155-156) 

 
 

As diferenças entre os sexos ou entre os gêneros são colocadas como 

desigualdades e fundamentam uma opressão histórica sofrida, em sobremaneira, pelas 

mulheres. É importante, contudo, que diferenciemos a categoria gênero de sexo para que 

consigamos compreender melhor como se estrutura essa sociabilidade essencialmente 

opressora.  

Saffioti (2004) nos diz que gênero refere-se às relações sociais construídas 

historicamente, ou seja, aos papéis definidos a cada sujeito a partir de sua condição 

humana, de acordo com o gênero/sexo, sejam as obrigações, responsabilidades, direitos, 
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vivências, liberdade e opressões; diferentemente de sexo1 que seriam as relações 

determinadas biologicamente.  

Segundo Gama (2012) nesse modo de produção capitalista, existe a divisão sexual 

do trabalho, que tem como princípios básicos a separação e hierarquização, ou seja, 

existem trabalhos específicos para homens e mulheres, uma vez que o trabalho dessas vale 

bem menos comparado aos homens. Essa divisão é legitimada por uma ideologia 

naturalista, como algo imutável, que vem historicamente rebaixando as mulheres. 

Com a divisão sexual do trabalho a mulher passa a exercer trabalhos específicos, 

trabalhos que exigem “habilidades femininas”, que na maioria das vezes são totalmente 

desvalorizados e/ou não remunerados. Nessa divisão sexual do trabalho a mulher ficou 

responsável pela reprodução social dos indivíduos, com o trabalho voltado para o âmbito 

privado, doméstico, que não é remunerado, e não possibilita a mulher ter um status 

valorizado na sociedade, mas que é fundamental para a reprodução da venda da força de 

trabalho dos indivíduos, proporcionando dessa forma, a produção social de riqueza. 

O trabalho doméstico é tido essencialmente como feminino, como se fosse função 

natural das mulheres, que não é considerado um trabalho, e sim uma obrigação. Assim, nas 

palavras de Bila Sorj (2010), “as desigualdades e diferenças de gênero repousam sobre 

uma norma social que associa o feminino à domesticidade e que se expressa na divisão 

sexual e técnica do trabalho, atribuindo prioritariamente às mulheres a responsabilidade com 

os cuidados da família” (p.57). 

O trabalho doméstico não pago tem grande importância para a reprodução do 

capitalismo, pois, “ao realizarem trabalhos domésticos não remunerados e ao serem 

amplamente responsáveis pelos cuidados com os filhos, as mulheres estão realizando 

funções que são essenciais para o funcionamento [...] do sistema capitalista.” (VELOSO, 

2001, p.84). Dessa forma: 

 
 
Sem o trabalho doméstico não remunerado, o Estado capitalista teria que arcar, por 
exemplo, com restaurantes, lavanderias e escolas públicas em tempo integral em 
grande escala, de modo a atender à massa da classe trabalhadora. Outra opção 
seria aumentar significativamente o salário mínimo, de tal forma que um trabalhador 
pudesse pagar por serviços necessários à reprodução da sua força de trabalho. 
Ambas as alternativas [...] afetariam diretamente os lucros do capital (CISNE, 2012, 
p.115-116). 
 
 

Diante do exposto, pode-se constatar que o sistema capitalista lucra com esse 

trabalho, visto como uma obrigação das mulheres, em que proporciona a reprodução dos 

                                                 
1
 Gênero, sexo, relações sociais de gênero e de sexo são categorias bastantes polêmicas, que divide opiniões 

entre autoras feministas ao longo da história, não conseguindo chegar a um consenso sobre quais, de fato, 
seriam as determinações que incidem sobre o sexo/gênero, e em que essas categorias se diferenciam. Nesse 
sentido, procuramos dar o enfoque ao qual compreendemos como o mais coerente. Para aprofundamento nesse 
debate, ver Gênero, Divisão sexual do trabalho e Serviço Social de Mirla Cisne (2012). 
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indivíduos e evita gastos “desnecessários” para o Estado capitalista, gerando assim uma 

acumulação de capital.  

Nesse sentido, é possível perceber que essa divisão do trabalho vem reforçar a 

naturalização das desigualdades sociais entre homens e mulheres. No mercado de trabalho, 

as mulheres vêm historicamente ganhando um pouco de espaço e, apesar das dificuldades 

enfrentadas cotidianamente, e isso durante séculos, as mulheres vêm mostrando que são 

capazes de trabalhar tanto quanto os homens, que conseguem exercer as mesmas funções 

e que merecem ter o mesmo valor. Entretanto, ocupam os mais precários empregos, em sua 

maioria na informalidade2, sem nenhuma proteção das leis trabalhistas, bem como os 

inúmeros preconceitos, discriminações e assédios sexuais que essas trabalhadoras são 

vítimas.  

 As diferenças biológicas que existem entres os sexos masculino e feminino são 

transformadas em desigualdades pelo modelo patriarcal (SAFFIOTI, 2004) que vão muito 

além do ambiente familiar, sendo reproduzidas também no mercado de trabalho, 

evidenciando assim, a desvalorização da força de trabalho feminino, que é utilizada como 

estratégia de dominação e obtenção de lucro pelo capital.  

Essa desvalorização do trabalho feminino está presente em todas as classes sociais, 

entretanto, seria ingenuidade de nossa parte afirmar que todas as mulheres sofrem na 

mesma intensidade as inúmeras opressões presentes nesse sistema. Nas palavras de 

Guerra e Azevedo (2007): 

  
 

[...] Na sociedade ocidental em geral e na brasileira em especial estão presentes 
mais dois sistemas de dominação-exploração, a saber: o patriarcado, que legitima a 
assimetria das relações de gênero, a subordinação da mulher ao homem; e o 
racismo, que permite ao branco determinar o lugar do negro na estrutura social. [...] 
as categorias sociais subalternas são, no Brasil, constituídas por mulheres, negros, 
pobres e crianças. Nessa hierarquia, o último lugar é ocupado pela mulher negra, 
pobre e criança. No topo dessa escala de poder está o macho branco, rico e adulto 
[...] (p.16-17). 

 
 

Para além das desigualdades de gênero, existem também preconceitos de 

raças/etnias, as desigualdades econômicas presentes nas classes sociais que ainda 

persistem nessa sociedade capitalista-patriarcal-racista. Conforme Cisne (2014) 

 
 

[...] as mulheres são [...] as maiores vítimas da precarização do trabalho e das 
políticas públicas. São elas que enfrentam as filas de madrugada nos hospitais 
públicos para levarem seus filhos(as), bem como em busca de vagas nas escolas; 
são muitas delas que não chegam à previdência, seja por serem as que mais se 

                                                 
2
 No Brasil, a informalidade atinge uma parcela significativa da população, em especial as mulheres. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2011, as mulheres tiveram as maiores taxas de trabalho 
informal, com participação de 45,2% no total de população feminina de 16 anos ou mais de idade ocupadas no 
mercado de trabalho, nesta categoria, enquanto os homens apareceram na pesquisa com o percentual de 
43,2%, nessa mesma classificação. 
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encontram na informalidade, nos empregos mais precarizados sem direitos 
trabalhistas assegurados, ou até mesmo por não terem sequer as suas 
documentações, especialmente as rurais; são elas que estão no cotidiano da 
assistência social buscando a garantia mínima das condições de sobrevivência da 
sua família (p.17). 
 

 

Além da não valorização de seu trabalho, as mulheres são alvos de inúmeras 

violências, tanto nos espaços privados, como nos públicos, uma vez que a violência contra 

mulher é um fenômeno mundial que envolve mulheres de todas as classes sociais, idades, 

raça/etnias, orientações sexuais e gerações (QUEIROZ, 2008).  

As relações sociais de gênero construídas historicamente, definindo papéis e criando 

modelos a serem seguidos limita e oprime vidas há séculos. Os sujeitos que não se 

encaixam nos padrões socialmente postos são discriminados e violentados das mais 

diferentes formas. A sociabilidade capitalista patriarcal não nos permite supor a condição de 

liberdade plena, viver da forma que queremos, ser como somos, sentir o que sentimos. 

As diferentes formas de vivência e expressão da sexualidade, nesse modelo de 

sociabilidade, são limitadas. A orientação sexual a se seguir é a heterossexual, o gênero a 

se seguir é o que vai de acordo com o sexo ao qual se nasce, devendo, consequentemente, 

ficar preso para a eternidade. 

 
 
A heterossexualidade compulsória como sistema ideológico de dominação patriarcal, 
instituído, social e historicamente, como dogma e prática natural, logo, como 
‘verdade’ inquestionável e que se reproduz (sutil ou explicitamente) em todas as 
dimensões da vida social, afirmando-se como inata [...] as demais expressões da 
sexualidade (lesbianidade, homossexualidade e bissexualidade) e as demais 
identidades de gênero (travestilidade e transexualidade), que negam o paradigma 
dominante do (feminino ou masculino), são rotulados de desviante, anormais, contra 
“natureza humana”, porque põe em xeque suposta norma e, portanto, ainda que 
existam deve confinar-se ao privado, ao invisível (CFESS, 2011, p. 86-87). 

 
 

 Essa forma de organização social molda e aprisiona os sujeitos em suas amarras. 

Somos domesticados(as) a seguir os padrões sociais reproduzidos como naturais: às 

mulheres cabe a tarefa de ser delicada e literalmente domesticada ao espaço privado do lar, 

aos homens figa relegado os espaços públicos, tendo que ser macho, viril, e a pessoa que 

“dá a última palavra” dentro e fora de casa. Todos e todas tendo, impreterivelmente, que ser 

heterossexuais. A heterossexualidade compulsória, o machismo, o racismo, a LGBTFobia, 

são violentas e tem de ser desconstruídas. 

3. “EU NÃO POSSO SER QUEM SOU?”: Sexualidade, homossexualidade e homofobia 

A sexualidade é algo bem mais amplo do que é comumente reproduzido no senso 

comum, como algo de caráter moral, ou unicamente pessoal. Esse fenômeno envolve 

fatores sociais, emocionais, estruturais, se estabelecendo “por meio das relações sociais 

com o ambiente e com o outro, transformando-se em algo particular e único em cada 
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indivíduo” (CHRISTIANO; DUARTE, 2012, p. 759), e que de acordo com sua condição social 

e humana, sofre rebatimentos bastante singulares que fogem, em diversos aspectos, de seu 

caráter pessoal, pois a depender da forma com que o sujeito a expressa, este será oprimido 

ou “livre” em sua vivência e expressão. 

Figueiró (2006, p.2) ao tratar da sexualidade diz que esta “inclui o sexo, a 

afetividade, o carinho, o prazer, o amor ou o sentimento mútuo de bem querer, os gestos, a 

comunicação, o toque e a intimidade. Inclui, também, os valores e as normas morais que 

cada cultura elabora sobre o comportamento sexual”.  

Esse fenômeno se altera com o decorrer da construção da história humana e social, 

com relação à forma de enxergá-lo, de vivenciá-lo, e dos rebatimentos sobre a vida dos 

indivíduos. Nesse sentindo, estudar tal fenômeno no decorrer das diversas formas de 

sociabilidades é um ponto fundamental para que compreendamos os desdobramentos deste 

na contemporaneidade e possibilite, portanto, o processo de desconstrução de paradigmas 

e preconceitos que o cercam. 

 A sacralização e os impedimentos à sexualidade, essencialmente das mulheres, 

como presenciamos nos dias atuais, é parte de um processo de construção socio-histórica 

que incide diretamente na vida dos sujeitos, violentado e limitando suas possibilidades de 

vivência e expressão de desejos, afetividades e amor.   

 
 

Podemos perceber mudanças significativas com o decorrer do tempo, uma vez, que 
inicialmente a sexualidade, dentro do Paleolítico, era percebida como algo mítico, 
onde havia exaltação a mulher, e cultos à fertilidade feminina, porém na cultura 
grega, onde o patriarcalismo predomina, a mulher é desvalorizada, e a sexualidade 
volta-se num caráter religioso. Porém não há repressões em relação à expressão da 
sexualidade masculina. Há liberdade para os homens dentro ou fora do casamento, 
podendo eles manter relações com outras mulheres e homens (CHRISTIANO; 
DUARTE, 2012, p. 759). 

  
 

A homossexualidade era parte integrante, como qualquer prática sexual e afetiva, de 

algumas sociedades como a Grécia Antiga, “ainda que não houvesse o entendimento de 

que aquelas relações fossem homossexuais, nos termos que hoje a conceituamos, eram 

relações que envolviam o aprendizado da vida em sociedade e fazia parte do cotidiano 

daquele povo” (SANTOS, 2012, p. 20). 

 
 
Os gregos formavam casais constituídos por um homem adulto e um adolescente, 
frequentemente com a concordância dos pais do adolescente. Mas o adulto não 
devia aproveitar do corpo do amante como um objeto sexual, era seu dever 
contribuir para sua formação cultural e moral, incentivando nele a coragem e a 
honra. Quando o adolescente ficava adulto, a relação devia cessar, e o novo adulto 
poderia então manter relações com um adolescente (BERNARDET, 2009, p. 31). 

 
 

Com o surgimento da sociedade patriarcal as relações sociais se transformam de 

maneira bastante drásticas. O homem passa a ser tratado de forma central e visto como 
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superior às mulheres. A sexualidade feminina passa a ser reprimida, garantindo assim, a 

propriedade privada, enquanto a do homem se põe livre, e sem grandes repressões a esta. 

 Os papéis sociais atribuídos aos homens e às mulheres criam formas de ser, de 

portar e de sentir compulsórias. O homem tem de ser macho, másculo, rústico, “pegador” e 

heterossexual. A mulher tem de ser feminina, delicada, guardando sua virgindade ao seu 

futuro marido, e, logicamente, heterossexual. Essas criações estereotipadas e violentadoras 

da liberdade humana, são expressões concretas desse modelo de organização social, 

patriarcal e capitalista. 

Esse sistema cria uma teia de opressões que rebate sobre trabalhadores(as), 

mulheres, LGBT’s, e demais “minorias” de forma avassaladora. Filho (2009) diz que 

 
 
[...] no longo processo de colonização do imaginário de nossas sociedades, ganhou 
força uma concepção que corresponderia a uma naturalização da sexualidade 
humana, cujo efeito mais destacado é ter criado a idéia segundo a qual a 
heterossexualidade seria inata (a natureza daria os exemplos em todas as 
espécies), sendo então natural e normal, a homossexualidade sendo uma tendência 
adquirida, não sendo, pois, nem natural nem normal (p. 6) 

 
 

Quando nos referimos à opressão às(aos) LGBT’s, precisamos ter clareza que o que 

lhe dar base é a sociabilidade capitalista patriarcal, e que, portanto, o machismo está 

imbricado na homofobia de maneira indissociável, violentando sujeitos que não se 

enquadram nos padrões heteronormativos/sexistas compulsórios. 

 
 

Transformada numa anormalidade, a homossexualidade foi, durante um século, 
combatida ao mesmo tempo como doença, vício, crime e pecado (FILHO, 2009, 
p.7).  
Durante 42 anos, ou seja, entre 1948 e 1990, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) classificou a homossexualidade como transtorno metal. Em 17 de maio de 
1990, durante a assembleia geral, a OMS aprovou a retirada do código 302.0 
(Homossexualidade) da classificação Internacional de Doenças, declarando que “a 
homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão”. A nova 
classificação entrou em vigor entre os países-membros das Nações Unidas em 1993 
(CFESS, 2011, p. 11). 

 
 

As igrejas (cristãs, essencialmente) a partir de suas doutrinas, se inserem nesse 

cenário para contribuir de forma “indispensável” no controle do Estado à sexualidade 

humana e, essencialmente, às homossexualidades.  

Como destaca Filho (2009): 

 
 

[...] na história de nossas sociedades, entre outras de suas expressões, o 
preconceito tomou a forma da opinião religiosa, que, misturando às crenças uma 
visão também naturalista da sexualidade, traduz-se na versão segundo a qual a 
heterossexualidade sendo a forma sexual herdada da natureza pelo homem e – 
sendo a natureza uma criação de Deus [...] - tudo que a essa forma contraria, não 
apenas contraria a natureza, contraria igualmente a vontade divina. Explica-se 
porque a homossexualidade é banida nas religiões para o campo dos “pecados”, 
“atos impuros”, “anomalias”, “vícios”, “depravações” ou, na erudição de seus chefes, 
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representa “quando menos, desordem da identidade de gênero” – os termos são de 
Joseph Ratzinger, logo após tornar-se Bento XVI (p 9-10). 
 

  

O preconceito em torno da diversidade sexual é violento e faz vítimas fatais nos 

diversos lugares do mundo. Este tem em suas bases, como citado, uma sociedade desigual, 

que institui papéis para homens e mulheres, limitando a vida, a sexualidade e a liberdade 

dos sujeitos. 

 Heller (1992) nos diz que os preconceitos são traços característicos da vida 

cotidiana3. 

 
 
O preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento cotidianos. Os 
preconceitos sempre desempenharam uma função importante também em esferas 
que, por sua universalidade, encontram-se acima da cotidianidade; mas não 
procedem essencialmente dessas esferas, nem aumentam sua eficácia; ao 
contrário, não só a diminuem como obstaculizam o aproveitamento das 
possibilidades que elas comportam. Quem não se liberta de seus preconceitos 
artísticos, científicos e políticos acaba fracassando, inclusive pessoalmente (p. 43) 

 
 

 A homofobia, portanto, como expressão dos preconceitos situados na vida cotidiana, 

demonstra seu caráter opressor e violentador, que ceifa vidas cotidianamente e viola direitos 

da população LGBT. 

Este preconceito pode ser caracterizada como o ódio, medo e/ou de repulsa 

irracional ante a homossexualidade ou à pessoa homossexual, sujeitando o indivíduo a uma 

posição de inferioridade pelo fato de constituir relações afetivo-sexuais com pessoas do 

mesmo sexo, de modo que não se encaixa ao padrão heteronormativo posto em nossa 

sociedade. 

Segundo o relatório4 2013/2014 de assassinato de homossexuais divulgado pelo 

Grupo Gay da Bahia5 (GGB), hoje, no Brasil, morre um LGBT a cada 28 horas, 

contabilizando 312 casos de mortes de LGBT’s. E lembremos que esse não é um dado 

preciso, tendo em vista toda a invisibilização que perpassa essa violência. Casos de 

homofobia possuem características bastante peculiares, como a crueldade praticada em 

casos de assassinatos de LGBT’s, onde não basta matar, tem-se também que estuprar, 

quebrar todo o corpo ou esquartejar, e jogar em locais como “lixões” ou terrenos baldios, 

mas  que não são registrados como casos de violência homofóbica. 

                                                 
3
 “A vida cotidiana é a vida de todo homem [...] o homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de 

sua individualidade, de sua personalidade” (HELLER, 1992, p. 17) 
4
 Disponível em: <http://www.midianews.com.br/storage/webdisco/2014/02/14/outros/747486191270d149b81 

fdfe548b921d1.pdf> Acessado em 10/03/2015. 
5
 O Grupo Gay da Bahia é a mais antiga associação de defesa dos direitos humanos dos homossexuais no 

Brasil. Fundado em 1980, registrou-se como sociedade civil sem fins lucrativos em 1983, sendo declarado de 
utilidade pública municipal em 1987. 
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Ainda segundo o mesmo relatório, o Brasil é “o campeão mundial de crimes homo-

transfóbicos. Segundo agências internacionais, 40% dos assassinatos de transexuais e 

travestis no ano passado foram cometidos no Brasil” (GGB, 2014, s/p). 

 
 

A homossexualidade está no centro de um tabu universal que a caracteriza como 
uma discussão desprovida de um caráter de seriedade colocando-a dentro do que a 
sociedade caracteriza como relações promíscuas e que leva a percepção de 
referências históricas veladas, piadas excludentes e preconceituosas, condenações 
e marginalização (SANTOS, 2012, p. 19). 

  
 

As bases ideológicas que sustentam a sociedade posta contribuem em sobremaneira 

para a perpetuação histórica dessa violência. É salutar relembrar que vivemos em uma 

sociedade onde o machismo e a homofobia são reforçados de forma avassaladora para a 

vida de sujeitos que se rebelam contra os padrões sociais postos. 

  
 

Os meninos namoram com as meninas, e as meninas com os meninos, os pais 
fizeram assim, os avôs fizeram assim. O casamento, passando ou não pelas leis e 
pela igreja, está aí: é só fazer como os outros. O casamento monogâmico e o 
adultério, os bordéis e as prostitutas: o caminho já está traçado. Os romances, os 
filmes, a publicidade nos muros da cidade ou na televisão, as telenovelas, tudo nos 
diz como devemos proceder. É o reino da heterossexualidade. Ao adolescente com 
tendências homossexuais não se oferecem trilhas prontas, ele tem que encontrar as 
suas, adivinhar, procurar, inventar. É a luta. E lutar contra essa cidadela armada não 
é fácil (BERNARDET, 2009, p.31) 
 
 

A organização coletiva em torno da luta pela desconstrução de preconceitos, da 

homofobia, do machismo, e das desigualdades entre os gêneros, é a única saída. A única 

forma de mudar essa sociedade cruel e violenta, que não nos deixa ser quem somos, é a 

luta coletiva. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As discussões travadas a partir da problematização desse trabalho nos 

possibilitaram perceber como o sistema patriarcal domina e oprime os sujeitos, em especial, 

as mulheres. Essas são de suma importância para a produção de riquezas nesse modo de 

produção e, no entanto, são as que ocupam os piores empregos e têm limitação no espaço 

político, bem como são as maiores vítimas de violência doméstica e familiar.  

As relações sociais e desiguais de gênero vêm moldando homens e mulheres a 

seguirem os variados padrões existentes nessa sociabilidade, entre eles, podem citar a 

heterossexualidade compulsória, que vem impedindo os sujeitos de vivenciar sua 

sexualidade longe das amarras sociais. 

Aqueles que têm a coragem de assumir seus posicionamentos e desejos vêm 

sofrendo de forma clara preconceitos e discriminações nos diversos espaços, sejam eles 

privados, públicos, e até mesmo virtuais. A violência que o público LGBT vem sofrendo está 
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cada vez mais notória e, infelizmente, a homofobia ainda não é crime, invisibilisando assim, 

as diversas violências que esses sujeitos vêm passando.   

Dessa forma, é importante salientar a relevância da organização coletiva em torno da 

luta pela desconstrução de preconceitos, da homofobia, do machismo, e das desigualdades 

entre os gêneros. Nesse sentido, demonstramos também que a luta pela visibilidade e 

atendimento das pautas LGBT’s vem se configurando como uma das partes principais na 

busca pela mudança dessa sociedade cruel e violenta, que não nos deixa ser quem somos. 

A produção teórica em torno da nossa luta, assim como o incentivo aos debates 

tantos no meio acadêmico como fora dele, através da busca por projetos de pesquisa e 

extensão, visando assim um elo com a comunidade e, a partir disso, que a comunidade 

possa também se reconhecer como parte da luta pela eliminação de todas as formas de 

opressão. 

Compreendemos que é também através de congressos, simpósios, palestras e 

intervenções que podemos gerar mais discussão, novas saídas e estratégias para a luta anti 

homofóbica, machista, racista capitalista e patriarcal.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Maria Amélia; GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo, (Organizadoras). 
Crianças vitimizadas: a síndrome do pequeno poder. 2ªed, São Paulo: Iglu, 2007. 
 
BERNARDET, Jean-Claude. Ser ou não ser é a questão. In: PINSKY, Jaime (org.). 12 faces 
do preconceito. 9. Ed. São Paulo: Contexto, 2009. 
 
CFESS - Conselho Federal de Serviço Social. CFESS Manifesta: Assistentes Sociais em 
defesa da diversidade humana. 2011. In: CFESS Manifesta: Gestão Tempo de Luta e 
Resistência (2011-2014), Brasília: 2014. p. 86 – 89 
 
______. CFESS Manifesta: A nossa luta é todo dia contra a homofobia. 2011. In: CFESS 
Manifesta: Gestão Tempo de Luta e Resistência (2011-2014), Brasília: 2014. p. 11-13 
 
CHRISTIANO, Ana Priscilla; DUARTE, Vanessa. A história da sexualidade. Londrina: 
Eduel, 2012. 
 
CISNE, Mirla. Gênero e Patriarcado: uma relação necessária para o feminismo. In: 
QUEIROZ, Fernanda; RUSSO, Glaúcia; GULGEL, Telma. (org.). Políticas Sociais, Serviço 
Social e Gênero: múltiplos saberes. Mossoró – RN: Edições UERN, 2012. p. 147 – 165 
 
_______. Feminismo e consciência de classe no Brasil. São Paulo: Cortez, 2014. 
 
_______. Gênero, Divisão Sexual do Trabalho e Serviço Social. 1ªed. São Paulo: Outras 
expressões, 2012. 
 
DAGNESE, Napoleão. Cidadania no armário: Uma abordagem sócio-jurídica acerca da 
homossexualidade. São Paulo: LTr, 2000. 
 



 

11 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

FIGUEIRÓ, Mary Neide Damico. Educação Sexual: Retomando uma proposta, um desafio. 
3. ed. Londrina: Eduel, 2010. 
 
FILHO, Alípio de Souza. Teorias sobre a gênese da Homossexualidade: ideologia, 
preconceito e fraude. In: JUNQUEIRA, Rogério Diniz (Org.). Diversidade Sexual na 
Educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 
2009. 
 
GAMA, Andréa de Sousa. O conflito entre capital e trabalho e responsabilidades 
familiares no Brasil: reflexões sobre os direitos de trabalho e a política de educação 
infantil. Rio de Janeiro: Fiocroz, 2012. (tese de doutorado em ciências na área de saúde 
pública).  
 
GGB - GRUPO GAY DA BAHIA. Assassinato de homossexuais (LGBT) no Brasil: 
Relatório 2013/2014 
<http://www.midianews.com.br/storage/webdisco/2014/02/14/outros/747486191270d149b81f
dfe548b921d1.pdf> Acessado em 10/03/2015. 
 
HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. Trad. Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. 
4. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 
 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010: mulheres são mais 
instruídas que homens e ampliam nível de ocupação. IBGE, 2013. Disponível em: 
<http://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso?view=noticia&id=3&idnoticia=2296&busca=1> 
acesso em 13 de outubro 2014. 
 
QUEIROZ, Fernanda marques. NÃO SE RIMA AMOR E DOR: cenas cotidianas de violência 
contra mulher.  Mossoró/RN: UERN, 2008.  
 
SAFFIOTI, H. Gênero, Patriarcado e Violência. São Paulo. Perseu Abramo, 2004. 
 
SANTOS, Nilmar F. da Silva. As expressões do preconceito contra a vivência da 
homossexualidade na casa do estudante de Mossoró-RN. 2012. Monografia (Graduação 
em Serviço Social). Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. 
 
SORJ, Bila. Os cuidados com a família e as desigualdades de gênero e de classe. In: 
COSTA, Albertina; ÁVILA, M. B. de Melo; SILVA, Roseane; SOARES, Vera; FERREIRA, 
Verônica (Orgs.). Divisão Sexual do Trabalho, Estado e Crise do Capitalismo. 1ª ed. 
Recife: SOS corpo. 2010. 
 
VELOSO, Renato. No caminho de uma reflexão sobre Serviço Social e gênero. In: Revista 
Praia Vermelha. Estudo de política e teoria social. V. 2, Nº 4. Rio de Janeiro: UFRJ, 
2001. 
 

http://www.midianews.com.br/storage/webdisco/2014/02/14/outros/747486191270d149b81fdfe548b921d1.pdf
http://www.midianews.com.br/storage/webdisco/2014/02/14/outros/747486191270d149b81fdfe548b921d1.pdf
http://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso?view=noticia&id=3&idnoticia=2296&busca=1

