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Resumo : Este artigo se propõe a tecer algumas considerações acerca da situação de violência 
em decorrência da orientação sexual e identidade de gênero, uma das particularidades do 
atendimento no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a partir da 
experiência profissional realizada no referido Centro, no município de Maracanaú. Ao refletir 
sobre as categorias violência, gênero e orientação sexual, o presente relato propõe uma 
aproximação com a temática, a qual será objeto de estudo durante o mestrado acadêmico em 
serviço social, da Universidade Estadual do Ceará/UECE.   
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Abstract : This article aims to make a few remarks about the situation of violence due to 
sexual orientation and gender identity , one of the peculiarities of care in Specialized 
Reference Center for Social Assistance, through professional experience conducted in that 
center in the municipality of Maracanaú . In reflecting on the categories violence , gender and 
sexual orientation , this report proposes an approach to the theme , which will be object of 
study during the academic master's degree in social work at the State University of Ceará / 
UECE . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente artigo tem como objetivo tecer algumas considerações acerca da violência 

que é praticada em decorrência da orientação sexual e/ou identidade de gênero, sendo essa 

uma das demandas de trabalho dos/das profissionais do serviço social, os/as quais são 

chamados/as a dar respostas diante das novas configurações que se apresentam. 

O artigo intitulado VIOLÊNCIA, GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL: notas para 

uma reflexão a partir do trabalho realizado no CREA S de Maracanaú - CE , ora 

apresentado partiu do interesse em realizar a aproximação com o tema proposto enquanto 
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objeto de pesquisa para a realização do mestrado acadêmico em serviço social, da 

Universidade Estadual do Ceará/UECE.  

O gênero pode ser entendido aqui como um conjunto de características 

determinadas para os corpos, para os comportamentos e para as relações sociais, ou seja, 

o gênero é formado a partir do que cada cultura determina para o feminino e masculino, que 

ao mesmo tempo em que se complementa também se excluem.  

As desigualdades atribuídas aos sexos feminino e masculino parece existir desde 

sempre, no entanto, ela é fruto de uma organização social androcêntrica, na qual os homens 

ditam as regras, e está presente em todos os lugares, expressando-se por meio de 

símbolos, passando a ser naturalizada e aceita impulsionando as relações entre indivíduos, 

relações essas que podem ser de dominação, de poder e de violência.  

Considerando os mais diversos casos de violência crescentes no Brasil, direciona-se a 

atenção nesse estudo para o crescente número de denúncias ao público LGBT. Conforme 

dados do Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil: o ano de 2011, constatamos que 

o atendimento à população no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, mais 

especificamente no CREAS mencionado, parece pouco representativo ou até mesmo 

irrisório. A ausência de encaminhamentos de pessoas que vivenciam situação de violência 

em decorrência de sua orientação sexual ou identidade de gênero ao CREAS pode ser 

confrontada com a realidade deparada durante os atendimentos, a qual se apresenta 

durante o período de acompanhamento como notadamente complexa e contraditória. Essa 

ausência se agrava com a escassez de políticas sociais direcionadas para esses usuários.  

Segundo Behring e Boschetti “a assistência é a política que vem mais sofrendo para 

se materializar como política pública e para superar algumas características históricas”. 

(2008, p. 161). Tal fato, possivelmente deve-se às transformações vivenciadas na sociedade 

e seus rebatimentos na realidade. 

No que se refere à política pública de assistência social, a população LGBT recebe 

atenção no âmbito da proteção social especial, e neste nível de proteção, são desenvolvidos 

os serviços de média complexidade no Centro de Referencia Especializado de Assistência 

Social - CREAS1. 

                                                 

1 O CREAS é composto por uma equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais, psicólogos, advogado, 
pedagogo e educadores sociais, que desenvolvem os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço Especializado em Abordagem Social, e Serviço de 
Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); conforme a Resolução Nº109/09- MDS – Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2009). O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
CREAS municipal localiza-se na Avenida 10, 415, Bairro Jereissati II, Maracanaú-CE. 
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Não obstante, esse trabalho pretende desenvolver uma pesquisa bibliográfica sobre 

gênero e violência em decorrência da orientação sexual, tomando como ponto de partida o 

CREAS de Maracanaú – CE. 

 

 

2. GÊNERO E VIOLÊNCIA EM DECORRÊNCIA DA ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 

 

2.1. Contextualizando gênero 

 

 

O conceito de gênero nasceu de uma tentativa de criar um arcabouço teórico capaz 

de compreender e desmistificar as desigualdades e papéis socialmente construídos sobre o 

“ser homem” e “ser mulher”. 

Nessa perspectiva, vão sendo atribuídos ao corpo biológico sinais, símbolos, 

representações, papeis, destinos, funções para a formação de uma identidade social, seja 

masculina ou feminina, rica ou pobre, negra ou branca, adulta ou criança.  

Saffioti (1992) pode complementar esta ideia ao relatar o seguinte: 

 
[…] a base biológica da sexualidade é sempre culturalmente experimentada por 
meio de uma tradução. Os fatos biológicos, despidos da sexualidade, não falam por 
si próprios; devem ser expressos socialmente. Sente-se o sexo como individual ou, 
pelo menos, privado, mas esses sentimentos sempre incorporam papéis, 
definições, símbolos e significados dos mundos nos quais eles são construídos ( p. 
187) 

 

Cada ser, seja homem ou mulher, aprendeu como deve agir, o que deve falar, como 

deve andar, como deve ser.  Belotti (1983) destaca que “As raízes da nossa individualidade 

são profundas e nos escapam, pois não nos pertence, foram outros que as cultivaram para 

nós, sem que disso tomássemos consciência [...]” (p.08). 

Destarte, as relações de gênero, assim como as demais relações, também foram 

socialmente construídas, ao longo dos anos e dos séculos, segundo o modo como as 

relações entre o feminino e masculino foram se engendrando socialmente. Para a autora 

Auad (2006) essas relações correspondem ao “conjunto de representações construídas em 

cada sociedade” que, ao longo de sua história buscam atribuir significados, símbolos e 

diferenças para cada um dos sexos. 

Desse modo, várias são as diferenciações atribuídas a homens e mulheres. Essas 

diferenciações entre os sexos, desde a infância preparam as mulheres para transformarem-

se em esposas, mães e uma boa dona de casa, e os homens, por sua vez, para tornarem-
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se maridos, pais, profissionais e um, conhecido popularmente no Nordeste como, cabra-

macho2.  

Sobretudo, é fato que as relações de gênero encontram-se permeadas por 

desigualdades. A partir da diferença entre os sexos são atreladas desigualdades entre o 

gênero masculino e feminino. Essa desigualdade advém de uma ordem socialmente 

construída por uma série de símbolos, normas, valores, que, na maioria das vezes, coloca a 

mulher numa posição desfavorável à do homem. Para tanto, Bourdieu (2007, p.82) destaca: 

 
A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, cujo ser 
(esse) é ser-percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em permanente estado de 
insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem primeiro 
pelo, e para, o olhar de outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, 
disponíveis. Delas se espera que sejam ‘femininas’, isto é, sorridentes, simpáticas, 
atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas [...]  
 

Mas assim como as mulheres, os homens também, talvez em menor proporção, são 

‘vítimas’ de uma ordem social que impõe papéis predeterminados que interferem nas suas 

relações. 

Percebe-se que, no Brasil, homens e mulheres estão à mercê de uma cultura 

machista3 que favorece a imposição do poder, da dominação e da desigualdade. No entanto 

é importante se ter conhecimento que, da mesma forma que as mulheres aprenderam a ser 

submissas, os homens também aprenderam a dominar.  

Desse modo, para a autora Lauretis (1994), os papéis atribuídos ao homem e mulher 

não são determinados pelo corpo, mas sim pela cultura, valores, costumes, de acordo com a 

sociedade e com seu contexto histórico. 

Em uma abordagem ainda mais atual, Nicholson (2000) ressalta que o fator biológico 

(ou seja, o corpo) não é suficiente para definir as características de homens e mulheres. E 

relata ainda que o conceito de gênero surgiu com a proposta de mostrar que as 

características dadas aos homens e mulheres são papéis atribuídos socialmente, 

historicamente e culturalmente. A referida autora reforça ainda que até o corpo feminino e 

masculino também é algo construído. 

Por isso, pode-se atentar para os valores que estão sendo repassados desde a 

infância e perceber-se a contribuição que cada pessoa tem dado frente à formação de uma 

sociedade mais igualitária. Sobretudo é válido acrescentar a alusão de Auad (2006), diante 

                                                 
2 Sugestão de leitura: ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M.. Cabra macho, sim senhor!: identidade regional e 
identidade de gênero no Nordeste. Territórios e Fronteiras, Cuiabá - MT, v. 01, n. 01, p. 25-39, 2000. 
3 Nosso Aurélio descreve que machista trata-se de um vocábulo popular. Dessa forma, o termo utilizado 
denomina-se machismo, que, por sua vez, consiste na finalidade, ação ou modos de macho, este, por último, 
quer dizer forte, robusto, másculo. O antropólogo Rodrigo Rosistolato reforça que este é um fenômeno cultural, 
que atinge ambos os sexos. Dessa forma, tanto homens como mulheres são vitimizados por uma cultura 
machista. 
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da possibilidade de mudanças nas relações estabelecidas entre os indivíduos, como 

prossegue: 

O rosa e o azul seriam percebidos como cores de todas as pessoas. Valores como 
coragem, afetividade, organização, força, racionalidade e emotividade seriam 
igualmente pertinentes tanto às meninas e mulheres, quanto aos homens e 
meninos. Correr, lutar, gritar assim como se sentar calmamente para conversar ou 
jogar, seriam movimentos igualmente aceitos e motivados em relação aos meninos 
e as meninas, moças e rapazes.  (AUAD, 2006, p.81) 
 
 

Espera-se que seja possível a construção de uma sociedade mais justa onde haja 

mais igualdade entre homens e mulheres independente de sua classe, raça/etinia e 

orientação sexual. É nesse sentiodo que os movimentos sociais alavancam lutas por direitos 

à mais diversas instâncias (mulheres, lésbicas, gays, transexuais, dentre outros movimentos 

sociais). 

 

 

2.2. Violência em decorrência da orientação sexual  

 

 

Historicamente há um extenso percurso em direção à efetivação dos direitos da 

população LGBT - lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, a qual 

vem ao longo do tempo vivenciando as diversas formas de violência. 

 A violência contra pessoas com orientação sexual LGBT, corresponde a ações que 

podem ocorrer tanto pela sociedade como pelo poder público visando as pessoas que 

contrariam as regras da heteronormatividade. Essa violência decorrente da orientação 

sexual não é um fenômeno novo, estando presente nas diversas esferas do convívio social 

e constituição da identidade dos indivíduos; os reflexos dessa violência podem ser 

percebidos no âmbito familiar, nas escolas, nos locais de trabalho, e nas várias esferas do 

poder público, onde é manifestada a homofobia institucional. 

O comportamento homossexual, termo criado no século XIX, tem sido alvo de 

preconceito, discriminação e muitas vezes ódio: a homofobia. Um crime de ódio ocorre 

quando os indivíduos são vitimados por causa da sua raça, etnia, religião, sexo 

ou orientação sexual. Existe uma variedade de grupos religiosos, bem como os defensores 

de ideologias extremistas que condenam a homossexualidade, definindo-a como: fraqueza, 

doença e algo moralmente errado.  

A violência dirigida às pessoas por causa de sua sexualidade pode acontecer de forma 

psicológica e física, incluindo o assassinato. Estas ações podem ser causadas por hábitos 

culturais, religiosos ou políticos e preconceituosos. Os atos preconceituosos resultam numa 
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forma de legitimação de práticas violentas contra a população LGBT, que vai de encontro a 

todas as conquistas tão arduamente alcançadas. Conforme Mott: 

 
Embora o número de organização em defesa da orientação homossexual tenha se 
multiplicado no Brasil e no mundo, ainda há muito preconceito cercando esta 
questão. Há a homofobia, a intolerância que torna a vida dos homoeróticos uma luta 
constante por respeito e por seus direitos de cidadãos. Entretanto, é importante 
lembrar que nem o Código Penal nem a Constituição Federal condenam a 
homossexualidade. O preconceito e a discriminação, sim, são proibidos pelas leis 
brasileiras (2002, p. 05). 

 

Pesquisas recentes, como o segundo Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil 

– o ano de 20114, apresentado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH) revelam que num único ano o Poder Público Federal registrou aumento de 

166,09% de denúncias e 46,6% de violações contra o público LGBT, envolvendo 1.713 

vítimas e 2.275 suspeitos.  

Para adentrar na discussão da homofobia no Brasil é imprescindível perceber a 

natureza multifacetada desse fenômeno, que envolve muito mais do que as violências 

tipificadas no código penal. É notório no país o extremado nível de violências de gênero 

praticadas, sendo o homicídio apenas o que aparece de forma mais evidente, o qual é 

resultado de uma escalada de violências que na maioria das vezes envolve uma série de 

outras violências, como práticas discriminatórias e agressões físicas as mais diversas. 

A superposição das várias expressões de violência indica o agravamento das 

violações de direitos de determinados grupos sociais, entre os quais, os negros, as 

mulheres e os jovens, que de acordo com a orientação sexual e identidade de gênero, 

vivenciam de forma intensificada a discriminação (Avelar, Brito & Mello, 2010).  

A violência aqui referida pode, também, ser entendida como uma expressão da 

questão social, resultado da diferença de classes, consequência, também, da desigualdade 

social presente na sociedade capitalista. Conforme Simionatto “apreender a real dimensão 

da crise capitalista na atualidade pressupõe discutir suas principais manifestações não 

apenas na esfera da economia e da política, mas também, as repercussões nos campos do 

conhecimento, das ideias e dos valores”.  (2009, p.88).  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBR E O TEMA 

PROPOSTO 

 

                                                 
4 Os dados do relatório foram elaborados por meio do Disque 100, da SDH, do Ligue 180, da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres (SPM), e da Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde. O 
estudo enumera as mais diversas violências sofridas pela população LGBT. 
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O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS localizado no 

município de Maracanaú – CE, tem como uma das atribuições atender ao público LGBT. 

Dentre os serviços realizados no CREAS, o PAEFI – Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, é o locus de atenção às vítimas de 

violência. Esse serviço, destina-se ao apoio, orientação e acompanhamento a famílias com 

um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos, que se 

expressam na iminência ou ocorrência de eventos como: violência intrafamiliar física e 

psicológica, abandono, negligência, abuso e exploração sexual, ato infracional, trabalho 

infantil, afastamento do convívio familiar e comunitário, idoso em situação de dependência, 

pessoas com deficiência com agravos decorrentes do isolamento social, discriminação em 

decorrência da orientação sexual e/ou identidade de gênero, raça/etnia; e outras formas de 

violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam 

danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar, 

dentre outros, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. 

A partir da identificação das demandas, os profissionais realizam o acompanhamento 

sóciofamiliar, utilizando como trabalho social o que preconiza a Resolução nº 109/09 do 

Ministério do Desenvolvimento Social – MDS5.  

Durante a experiência profissional no CREAS os profissionais têm-se defrontado com 

situações que conduzem a uma série de inquietações com relação ao atendimento às 

pessoas LGBT em situação de violência por causa de sua orientação sexual. Levando-os a 

se questionar sobre os motivos que levam às pessoas com direitos violados em decorrência 

de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero a não procurarem com tanta 

intensidade atendimento no CREAS. Essa questão instigam os profissionais a buscarem 

investigar sobre as formas que a população LGBT acessa a política de assistência social no 

município de Maracanaú.  

Pesquisas importantes no âmbito nacional têm apresentado alguns índices 

relacionados a situações de violência contra pessoas LGBT, como a pesquisa Diversidade 

Sexual e Homofobia no Brasil, realizada pela Fundação Perseu Abramo (FPA), em parceria 

com a fundação alemã Rosa Luxemburgo Stiftung (RLS), realizada nos meses junho de 

2008 e janeiro de 2009, em 150 municípios do Brasil. A referida pesquisa teve como objetivo 

central investigar o preconceito e a discriminação (familiar, social e institucional) contra 

                                                 
5 Orientação e encaminhamento do indivíduo em situação de violência e sua família para a rede de serviços 
socioassistenciais, serviços de outras políticas públicas setoriais e para os demais órgãos do sistema de 
Garantia de Direitos; atendimento psicossocial; referência e contra-referência; comunicação e defesa dos 
direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação pessoal; identificação da família 
extensa ou ampliada; elaboração de prontuários, relatórios e pareceres sociais. 
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homossexuais de ambos os sexos (lésbicas e gays), bissexuais e transgêneros (travestis e 

transexuais), com vistas a subsidiar a discussão em torno de políticas públicas (ou de sua 

ausência) e a implementação de ações que contribuam para a diminuição das violações de 

direitos dessa parcela da população. De acordo com a mencionada pesquisa: 

 

De imediato algumas questões chamam a atenção. Cerca de 90% dos entrevistados 
acreditam haver preconceito contra LGBT no Brasil; 26% admitem ter preconceito 
pessoal contra gays, e 29% contra travestis; 84% dos entrevistados concordam 
totalmente com a frase: Deus fez o homem e a mulher com sexos diferentes para 
que cumpram seu papel e tenham filhos. Enquanto 58% concordam que a 
homossexualidade é um pecado contra as Leis de Deus; e 7% dos entrevistados 
não aceitariam um filho gay e o expulsariam de casa. (2011, p.34) 

 

Tal estatística pode revelar o quanto a sociedade brasileira é preconceituosa com 

relação ao público LGBT, ao apresentar dados que fortalecem o objetivo desse estudo. No 

âmbito do espaço institucional é possível perceber claramente a invisibilidade das diversas 

formas de violência vivenciada pela população LGBT, quando essa população busca o 

atendimento ou é encaminhada pelos equipamentos sociais que compõem a rede 

sócioassistencial6.  

Nos encaminhamentos realizados através de relatórios sociais, ou por demanda 

espontânea do usuário não aparece identificada como causa da violação a orientação 

sexual e/ou identidade de gênero do sujeito. Somente durante o acompanhamento é 

identificada a real demanda.  

Muitas vezes, a população usuária não reconhece essa forma de violência. Quando 

chegam à instituição, na maioria das vezes o discurso dos usuários dos serviços omite a 

existência de violência em decorrência da orientação sexual, contribuindo ainda mais para a 

sua invisibilidade. 

Diante do que foi exposto, percebe-se que a violência em decorrência à orientação 

sexual é algo historicamente e socialmente construída, assim como as relações de gênero 

também o foram. Não obstante, essa construção contribui para relações de desigualdades e 

de violência na qual impossibilita que o indivíduo se reconheça enquanto sujeito de direitos. 
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