
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

 

 

VINÍCIUS DE CASTRO COSTA 

 

 

 

 

 

 

LGBTS E TRABALHO: O RECONHECIMENTO DE MINORIAS SEXUAIS E A 

VEDAÇÃO DO TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Brasília, 2015. 



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

 

 

VINÍCIUS DE CASTRO COSTA 

 

 

 

 

 

 

LGBTS E TRABALHO: O RECONHECIMENTO DE MINORIAS SEXUAIS E A 

VEDAÇÃO DO TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO 

 

 

Monografia apresentada como requisito parcial 

para a obtenção do título de bacharel em 

Direito pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília - UnB. 

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Scotti 

Rodrigues. 

 

 

 

 

Brasília, 2015. 



Vinícius de Castro Costa 

 

 

LGBTS E TRABALHO: O RECONHECIMENTO DE MINORIAS SEXUAIS E A 

VEDAÇÃO DO TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme Scotti Rodrigues 

Orientador 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Wilson Roberto Theodoro Filho 

Universidade de Brasília 

 

 

________________________________________ 

Prof. Rodrigo Leonardo de Melo Santos 

Mestrando em Direito – Universidade de Brasília 

 

 



RESUMO 

 

Temas referentes à experiência de pessoas LGBT têm sido objeto de maior discussão nos 

últimos anos, em razão do reconhecimento de direitos fundamentais como o casamento civil 

entre pessoas do mesmo sexo. Contudo, são necessários avanços em diversas áreas, visto que 

a homofobia faz-se presente de maneira intensa na sociedade brasileira. No âmbito do 

trabalho, violações de direitos motivadas por discriminação heterossexista são constantes, 

exigindo-se medidas concretas para o enfrentamento dos problemas. Quer-se responder às 

seguintes questões: De que maneiras os tratamentos discriminatórios são perpetrados contra 

minorias sexuais no ambiente de trabalho, quais são os instrumentos jurídicos disponíveis no 

direito brasileiro para o enfrentamento dessa violência e de que forma o reconhecimento pode 

ampliar a inclusão desse grupo? Para compreender o fenômeno discriminatório, analisam-se 

as categorias de gênero, poder, homofobia e reconhecimento, abordam-se os tipos de 

discriminação recorrentes em organizações públicas e privadas e apontam-se as principais 

normas de proteção existentes no direito brasileiro. Ao final, apresenta-se a teoria de Axel 

Honneth sobre o reconhecimento, relacionando-a às lutas de movimentos LGBT, com o 

objetivo de demonstrar que a conquista de direitos requer o engajamento das partes 

discriminadas.  

 

Palavras-chave: gênero, trabalho, reconhecimento, direitos, minorias sexuais.  



ABSTRACT 

 

Issues related to the experiences of LGBT people have been widely discussed in recent years, 

due to the recognition of fundamental rights. Same-sex marriage is the major example. 

However, improvements are needed in several areas. It happens because homophobia is 

intensely present in Brazilian society. In the workplace, rights are disrespected inasmuch as 

heterosexist discrimination is constant. So, sexual minorities demand concrete measures for 

dealing with these abuses. Three problems are formulated. How does discrimination against 

LGBT people occur in the workplace? What are the norms available in Brazilian juridical 

system to confront this violence? And how can recognition contribute to the empowerment of 

queer people? For understanding the discriminatory phenomenon, important categories are 

studied: gender, power, homophobia and recognition. Then, recurring cases of discrimination 

in the workplace are exposed. In sequence, Brazilian legal system is analyzed with the 

purpose of discerning what legal measures are available for LGBT Brazilians. At last, Axel 

Honneth’s theory on recognition is presented. This theory is related to the actions of social 

movements. The aim is to demonstrate how the achievement of rights depends on the struggle 

for recognition. 

 

Keywords: gender, work, recognition, rights, sexual minorities. 
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INTRODUÇÃO 

Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias — e tinham planejado, 

juntos, quem sabe Parati, Ouro Preto, Porto Seguro — ficaram surpresos naquela 

manhã em que o chefe de seção os chamou, perto do meio-dia. Fazia muito calor. 

Suarento, o chefe foi direto ao assunto. Tinha recebido algumas cartas anônimas. 

Recusou-se a mostrá-las. Pálidos, ouviram expressões como "relação anormal e 

ostensiva", "desavergonhada aberração", "comportamento doentio", "psicologia 

deformada", sempre assinadas por Um Atento Guardião da Moral. Saul baixou os 

olhos desmaiados, mas Raul colocou-se em pé. Parecia muito alto quando, com uma 

das mãos apoiadas no ombro do amigo e a outra erguendo-se atrevida no ar, 

conseguiu ainda dizer a palavra nunca, antes que o chefe, entre coisas como a-

reputação-de-nossa-firma, declarasse frio: os senhores estão despedidos
1
. 

É inegável que temas relativos à experiência LGBT estão sendo discutidos 

com maior intensidade nos últimos anos. No âmbito do direito, contudo, pouco se falava 

sobre orientação sexual e identidade de gênero. Sem a pretensão de exaurir as razões da 

invisibilização desse grupo ao longo da história, podem ser mencionadas importantes 

circunstâncias que levaram a questão LGBT a debates mais recorrentes e consistentes na 

esfera pública. 

Fator relevante para a inserção do tema na agenda das discussões políticas 

foi o processo de redemocratização, com o ocaso da ditadura civil-militar que assolou o Brasil 

por duas décadas. Não se falava sobre homo-lesbo-transfobia porque as visões 

preconceituosas faziam-se (e ainda se fazem) presentes em todos os espectros ideológicos. 

Não são poucos os relatos de militantes LGBT que ouviam de grupos de 

esquerda que tratar de (homo)sexualidade era desviar-se da pauta realmente imprescindível: a 

revolução. Essa visão partia do pressuposto de que, superado o capitalismo, todas as demais 

opressões cairiam por terra. E mais do que isso. A homossexualidade era vista como 

expressão da decadência moral burguesa, não devendo ter espaço em esferas ditas 

“progressistas”. 

Questões concernentes às experiências lésbicas, bissexuais e transgêneras 

sequer eram consideradas, o que deixa claro que a heteronormatividade não tem cor política. 

Ela está profundamente impregnada no sistema de valores. 

Com a redemocratização, os temas duramente reprimidos tanto pela 

esquerda quanto pela direita se impuseram como necessários e válidos. Nesse sentido, a 

                                                           
1
 Trecho do conto “Aqueles dois”, de Caio Fernando Abreu. In: ABREU, Caio F. Morangos Mofados. Rio de 

Janeiro: Agir, 2005. 
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experiência constituinte de 1987/1988 foi o espaço no qual essas questões saíram 

(parcialmente) da marginalidade. 

A Constituição de 1988 consagrou os princípios da igualdade e da liberdade 

como fundantes da organização política. Assim sendo, não é possível, no plano 

argumentativo, sustentar que somente as experiências heterossexuais devam ser protegidas e 

valorizadas pelo ordenamento jurídico. Em virtude de seu caráter contramajoritário, os 

direitos fundamentais devem ser assegurados contra concepções predominantes de bem viver. 

As minorias têm o direito de existir e devem ser alcançadas pelas proteções jurídicas 

presentes no sistema constitucional brasileiro. 

No Estado Democrático de Direito, veda-se a discriminação de grupos 

minoritários por eles não se conformarem às expectativas uniformizadoras presentes na 

sociedade. É com base nesses fundamentos que diversos avanços, principalmente no âmbito 

do Poder Judiciário, foram obtidos. Os exemplos mais claros são o reconhecimento jurídico 

de casais formados por pessoas do mesmo sexo e a possibilidade da adoção de crianças e 

adolescentes, como estabeleceu o Supremo Tribunal Federal em diferentes momentos.  

Todavia, ainda não se pode falar que exista igualdade substancial entre os 

cidadãos, no tocante à orientação sexual e à identidade de gênero. Pessoas LGBT ainda são 

vítimas de forte preconceito e acentuada discriminação em suas relações de trabalho. Não 

existem suficientes normas específicas que possibilitem que minorias sexuais acionem o 

Poder Judiciário para requererem reparação de danos sofridos em seus ambientes de trabalho.  

O tratamento discriminatório por orientação sexual e identidade de gênero é 

vedado pelo ordenamento jurídico, com esteio nos princípios constitucionais da liberdade e da 

igualdade. No entanto, a quase ausência de normas especializadas que explicitem essa 

proibição dá margem a interpretações destoantes da proteção constitucional existente. 

O trabalho revela-se como um dos mais relevantes espaços de socialização 

na sociedade moderna. Vai ao encontro de necessidades sociais e existenciais. A identidade 

dos indivíduos e o seu “valor” enquanto cidadãos são questões fortemente influenciadas pela 

inserção no mercado de trabalho. Contudo, o mundo do trabalho não está preparado para lidar 

com questões de identidade de gênero e orientação sexual. Isso ocorre porque a esfera do 

trabalho não está apartada das concepções sobre sexualidade que predominam na sociedade 

como um todo. Nesse sentido, faz-se necessário compreender de que modos é possível 
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efetivar as proteções constitucionais contra o preconceito e a discriminação no mundo do 

trabalho. 

Tendo-se em conta as ideias expostas, formulam-se os seguintes problemas 

de pesquisa: De que maneiras os tratamentos discriminatórios são perpetrados contra minorias 

sexuais no ambiente de trabalho, quais são os instrumentos jurídicos disponíveis no direito 

brasileiro para o enfrentamento dessa violência e de que forma o reconhecimento pode 

ampliar a inclusão desse grupo? 

A partir das questões colocadas, abordaram-se as categorias de gênero, 

poder, homofobia e reconhecimento, com o intuito de embasar teoricamente as considerações 

feitas sobre discriminação por orientação sexual e identidade de gênero no ambiente 

profissional. Em seguida, a partir de publicações no campo da administração e do direito, 

explicitaram-se as principais formas de tratamento desigual vivenciadas por pessoas LGBT. 

Após, expuseram-se as principais normas existentes no direito brasileiro sobre discriminação 

contra minorias sexuais. Ao final, expôs-se como a ausência de direitos e de estima social 

impede que os indivíduos desenvolvam relações adequadas de auto-respeito e autoestima. 

No primeiro capítulo, fala-se das sexualidades não majoritárias e do 

combate à homofobia. Subdivide-se o capítulo em três seções. Primeiramente, abordam-se as 

sexualidades “desviantes” e o papel repressor da heteronormatividade, guiando-se pelos 

estudos sobre gênero e poder, em especial os desenvolvidos por Michel Foucault e Judith 

Butler. Na sequência, analisa-se a homofobia a partir dos escritos de Daniel Borrillo, 

procurando-se evidenciar quais são as origens do sentimento homofóbico, de que formas esse 

preconceito se manifesta e quais são os instrumentos para a superação do heterossexismo. Ao 

final, apresentam-se dados sobre a violência homofóbica no Brasil, com o intuito de 

demonstrar a extensão dos desafios a serem superados.  

No segundo capítulo, apresentam-se os tratamentos discriminatórios 

perpetrados contra minorias sexuais no ambiente profissional e as respostas do direito 

brasileiro. A primeira seção relaciona a discriminação no trabalho aos conceitos abordados no 

primeiro capítulo, especialmente as teorias sobre gênero. Na segunda seção, expõem-se 

criticamente os tipos de discriminação recorrentes, com base nos estudos organizacionais. Por 

fim, na terceira seção, analisam-se as normas de combate à discriminação de LGBTs no 

direito brasileiro e as propostas de modificações na abordagem da homofobia no sistema 

jurídico pátrio.  
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No terceiro capítulo, apresenta-se a teoria de Axel Honneth sobre o 

reconhecimento, procurando-se demonstrar a imprescindibilidade de relações de respeito para 

a plena inclusão de minorias sexuais. A primeira seção é dedicada à reconstrução das ideias 

presentes na obra “Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais”. Na 

derradeira seção, relacionam-se os conceitos de Honneth às demandas de grupos LGBT por 

direitos e valorização social. 

No conto Aqueles dois, de Caio Fernando Abreu, Saul e Raul trabalham na 

mesma empresa. Não se dizem homossexuais ou bissexuais. Não importa. Apaixonam-se e 

passam a partilhar a existência. Por escolherem não se esconder, são expostos e julgados 

sumariamente, a partir de normas morais “positivadas” em cartas anônimas. São demitidos. O 

conto foi publicado em 1982. No Brasil pós-1988, “história[s] de aparente mediocridade e 

repressão
2
” não podem mais ser naturalizadas. 

 

 

                                                           
2
 Subtítulo do conto. 
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1. SEXUALIDADES DIVERSAS E COMBATE À HOMOFOBIA 
 

1.1. Gênero e poder: as sexualidades “desviantes”, a heteronormatividade e o 

gênero como performance 

A sexualidade humana manifesta-se de diferentes modos. Não existem 

formas “corretas” de expressão sexual e outras “desviantes”. O desejo não heterossexual deve 

ser respeitado e valorizado em uma sociedade que seja não apenas tolerante, mas capaz de 

reconhecer as diferentes orientações sexuais e identidades de gênero como plenamente 

legítimas e merecedoras de igual proteção do Estado.  

Apesar de se exigir o reconhecimento de sexualidades diversas em um 

Estado Democrático de Direito, a heteronormatividade impede que haja plena igualdade entre 

os indivíduos. A homofobia faz-se presente de maneira constante na sociedade moderna, 

assumindo diferentes roupagens, a depender do contexto de avanços em que se encontrem os 

grupos formados por pessoas LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais).  

Definir homofobia não é tarefa simples. Há disputas variadas sobre os 

conteúdos do termo. O dissenso a respeito do que significa ser homofóbico demonstra que 

não há parâmetros amplamente aceitos sobre quais comportamentos são discriminatórios. 

Geram-se, assim, discussões múltiplas sobre o modo de se combater manifestações de ódio 

contra minorias sexuais. 

Louis-Georges Tin (2008, p. 11), em introdução à obra coletiva Dictionary 

of Homophobia: a global history of gay and lesbian experience, afirma que as recentes 

conquistas de pessoas LGBT podem levar à conclusão equivocada de que somente restam 

problemas de menor importância, que serão resolvidos com o aprofundamento dos avanços 

sociais já obtidos. O desacerto dessa concepção pode ser facilmente evidenciado pela 

observância de realidades atuais e pretéritas. 

Para Tin (2008, p. 11), o século XX pode ser descrito como o mais 

homofóbico de toda a história da humanidade, em razão de episódios como a deportação e o 

extermínio de homossexuais pelos nazistas, as condutas profundamente heterocêntricas 

presentes na antiga União Soviética e as perseguições perpetradas contra minorias sexuais nos 

Estados Unidos do período macartista.  
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Pode-se ter a falsa ideia de que tais manifestações de desapreço e rejeição 

pertencem ao passado, uma vez que, no século XXI, pessoas LGBT seriam plenamente 

aceitas (TIN, 2008, p. 11). Essa visão, segundo Tin (2008, p. 11), revela-se completamente 

imprecisa quando se considera, por exemplo, o fato de que dezenas de países criminalizam 

pessoas LGBT, com a cominação de penas que vão da prisão à morte.  

Tristemente, o Brasil é mencionado como um dos países mais homofóbicos, 

visto que, apesar de não haver criminalização da homossexualidade, cerca de duas mil mortes 

motivadas por preconceito contra orientações sexuais e identidades de gênero diversas foram 

relatadas em décadas anteriores, sem que quaisquer medidas tivessem sido adotadas pelas 

autoridades competentes, evidenciando-se, assim, a prevalência da homofobia no presente 

século (TIN, 2008, p. 11). 

Tin (2008, p. 11) assinala que o combate à homofobia passa por dois 

caminhos necessários. A uma, deve-se deixar de lado a ideia de que o preconceito contra 

minorias sexuais faça parte do passado. A duas, não se pode, de modo extremo, acreditar que 

a homofobia não possa ser enfrentada, tomando-se como verdade a concepção errônea de que 

os comportamentos homofóbicos sempre estarão presentes nas relações sociais. É plenamente 

possível minorar as manifestações discriminatórias contra pessoas LGBT, mas sem 

desconsiderar que a homofobia é fenômeno social que deve ser analisado de maneira arguta 

para que possa ser desconstruído. 

O termo homofobia, embora cunhado em meados dos anos 1960, foi 

mencionado em obra cientifica pela primeira vez em 1971, tendo sido dicionarizado apenas 

em 1994 (TIN, 2008, p. 11). Inicialmente, a homofobia foi definida como o medo de estar 

acompanhado de pessoal homossexual. Em seguida, ampliou-se o significado de homofobia 

para incluir comportamentos violentos físicos e verbais. Além de ofensas diretas e indiretas, 

justificativas pretensamente jurídicas ou cientificas passaram a ser utilizadas como formas de 

excluir pessoas LGBT. 

Por muito tempo, entendeu-se homofobia apenas como a associação aos 

homossexuais de características supostamente não pertencentes ao gênero com qual são 

identificados socialmente (TIN, 2008, p. 12). Com os avanços teóricos, passou-se a 

compreender que a homofobia é fenômeno social marcado por elementos de diversas ordens, 

expressando concepções totalizantes sobre modos “corretos” de se manifestar a sexualidade, 

salienta Tin (2008, p. 12).  
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Em virtude de novos entendimentos sobre os tipos de discriminação sofridos 

por cada minoria sexual, outros termos passaram a ser utilizados (TIN, 2008, p. 12). Em vez 

de se falar tão-somente em “homofobia” como conceito genérico, outros termos foram 

criados: lesbofobia, bifobia e transfobia. No Brasil, é comum o emprego do termo 

LGTBfobia, mas não há regras sobre o modo adequado de se denominar os comportamentos 

discriminatórios contra minorias sexuais. 

Mais importante do que estabelecer denominações para o fenômeno que se 

estuda é saber de que modo ele ocorre. Como conjunto de manifestações de não aceitação de 

pessoas LGBT, a homofobia é causada por múltiplos fatores. 

O elemento que mais força confere à homofobia é a heteronormatividade, 

ideologia que prega a superioridade de manifestações heterossexuais sobre sexualidades 

diversas.  

A heteronormatividade – ou heterossexismo – não apenas rejeita formas 

outras de sexualidade de modo deliberado, ela tem a pretensão de negar a própria existência 

de formas diferentes de expressão da sexualidade humana (TIN, 2008, p. 12-13). Trata-se de 

relação de poder. A heterossexualidade é caracterizada como o modo “natural” de ser, ao 

passo que a bissexualidade, a homossexualidade e a transexualidade são relegadas ao plano do 

“desvio”. Ser LGBT é, portanto, confrontar o padrão heteronormativo a todo o momento.  

Foucault (1999, p. 37-49) indica como a construção discursiva das 

categorias de homossexualidade e heterossexualidade serve para estabelecer relação de 

subordinação entre elas, na medida em que a primeira, ao ser caracterizada como desviante, 

serve como modo de demonstrar o valor superior que se atribui à última.  

O filósofo francês aponta que existe a ideia de que ainda haveria na 

atualidade um manto de castidade a envolver a sociedade (FOUCAULT, 1999, p. 9). O século 

XIX, com a ascensão plena da burguesia, teria sido o momento histórico de maior repressão 

na história da humanidade, e não teria sido possível escapar desse contexto. A sexualidade 

estaria, então, limitada à sua função meramente reprodutora. O sexo deixaria de estar presente 

na vida e no discurso público. 

Foucault (1999, p. 9-13) discorda da concepção de que o sexo, a partir do 

século XIX, com a consolidação do capitalismo, teria sido relegado à esfera doméstica, com o 
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objetivo de evitar que o trabalhador se entregasse aos prazeres da carne e deixasse de cumprir 

suas tarefas produtivas.  

Diante da repressão, o “sexo” é apresentado como resposta para todos os 

males (FOUCAULT, 1999, p. 13). Afirmar que há repressão sexual revela um desejo de 

“dizer a verdade sobre o sexo, a modificar sua economia no real, a subverter a lei que o rege, 

a mudar seu futuro” (FOUCAULT, 1999, p. 13). 

Tendo-se em conta a inocorrência da “hipótese repressiva”, Foucault (1999, 

p. 21-36) aponta os diversos discursos que são produzidos sobre o sexo. Afirma existir uma 

“[...] multiplicação dos discursos sobre o sexo no próprio campo do exercício do poder: 

incitação institucional a falar do sexo e a falar dele cada vez mais” (FOUCAULT, 1999, p. 

22). 

Foucault (1999, p. 38) sugere que os discursos sobre o sexo e o 

estabelecimento de regras a serem observadas no exercício de atividades sexuais possam estar 

relacionados às necessidades do sistema econômico, embora não se possa afirmar 

peremptoriamente que se deseje exatamente isso. 

Independentemente dos objetivos, o que se pode asseverar é que, no século 

XIX, passa-se a controlar rigidamente as formas “desviantes” de sexualidade (FOUCAULT, 

1999, p. 43). Se antes se falava apenas em “sodomia” como comportamento vedado, a partir 

do século XIX, cria-se a figura do “homossexual”, repleto de características próprias 

(FOUCAULT, 1999, p. 43).  

A homossexualidade surge, assim, como categoria “psicológica, psiquiátrica 

e médica”, no momento em que se deixa de considerar as manifestações sexuais em que o 

indivíduo se envolve para, ao revés, caracterizá-lo, por completo, como homossexual, pessoa 

marcada pela apresentação simultânea de características femininas e masculinas 

(FOUCAULT, 1999, p. 43). 

O controle sobre as sexualidades diversas demonstra, dessa maneira, o 

modo como o poder opera sobre os indivíduos, com o objetivo de estabelecer uma única 

forma aceitável de expressão sexual: a heterossexualidade (FOUCAULT, 1999, p. 47-48).  

Modernamente, a teoria queer, tendo por base as contribuições teóricas de 

Foucault, reforça a ideia de que tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade são 
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construções sociais, não podendo haver hierarquia entre tais categorias, visto que ambas são 

reflexo da cultura em que os indivíduos estão inseridos, e não expressão de um modo de ser 

inerente a todas as formações sociais. 

O termo queer, utilizado para identificar o campo teórico que se ocupa de 

temas relativos a sexo, gênero e orientação sexual, possui, historicamente, significado de forte 

teor pejorativo (JAGOSSE, 1996, p. 1). O dicionário Oxford3 apresenta como sinônimos de 

queer as expressões “estranho” e “não usual” e consigna que a expressão é usada como modo 

ofensivo de referir-se aos homossexuais. A despeito disso, teóricos que tratam de temas 

afeitos a pessoas LGBT, passaram a valer-se do termo, ressignificando-o. Atualmente, esse 

termo identifica diferentes grupos LGBT. Serve, também, para referir-se a novo campo de 

estudos, que, em certa medida, sobrepõe-se aos chamados estudos gays e lésbicos.  

Além de demonstrar a evolução dos usos da expressão queer, Annamarie 

Jagose (1996, p. 1) ressalta que uma das principais características desse termo é justamente a 

sua indeterminação, o que se revela fato de destacado teor político, na medida em que permite 

que se questionem as concepções totalizantes do padrão heteronormativo. 

Tentar dizer de forma definitiva o que constitui a teoria queer é, portanto, 

enfraquecê-la, uma vez que é a própria indefinição que a distingue de outros saberes, que se 

pretendem precisos, certos e definitivos; quer-se, nesse sentido, a desconstrução de 

concepções rígidas sobre as categorias de sexo, gênero e orientação sexual (JAGOSSE, 1996, 

p. 1).  

A teoria queer contrapõe-se à visão dominante de que existe perfeita 

congruência entre as categorias de sexo, gênero e orientação sexual (JAGOSE, 1996, p. 3). 

Tem como objetivo, dessa maneira, desconstruir esses conceitos fechados. Essas categorias 

são utilizadas para legitimar o modo de ser heterossexual, como se ele fosse “natural” e as 

demais formas de expressão sexual e de gênero, desviantes em relação ao padrão 

heteronormativo. 

Definir o desejo homossexual apenas como a atração por pessoas do mesmo 

sexo é insuficiente para compreender toda a complexidade inerente à sexualidade humana 

(JAGOSE, 1996, p. 7). Embora não haja incorreção em afirmar que a homossexualidade 
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 Disponível em: <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/queer_1?q=queer>. Acesso em: 

17 out 2015. 



 14 

refere-se ao desejo que se manifesta, tal categoria requer que se considerem outros aspectos 

(JAGOSE, 1996, p. 7). 

Tomar a homossexualidade como mera “categoria descritiva”, como se 

fosse relativamente simples saber o que é o desejo homoafetivo e quem é a pessoa LGBT, é 

uma postura equivocada. Para se discorrer sobre os fatores associados à homossexualidade, é 

preciso ter em mente os aprofundamentos teóricos das três últimas décadas, especialmente os 

estudos sobre gênero. 

Como exemplo da indeterminação que permeia a homossexualidade, Jagose 

(1996, p. 7) menciona os homens casados com mulheres e que possuem filhos, mas que 

mantêm relações sexuais com outros homens, sem se identificarem como homossexuais. 

Em contextos distintos, a homossexualidade pode ter diferentes 

significados. Saber o que é ser homossexual é tema de discussões variadas. Em assim sendo, a 

reflexão sobre o desejo por pessoas do mesmo sexo sofre influências do debate entre 

perspectivas essencialistas e construtivistas (JAGOSE, 1996, p. 9). 

O construtivismo defende que o desejo sexual é reflexo do meio em que se 

está inserido. Não é inato. A homossexualidade, assim, deriva do contexto do indivíduo. Fala-

se, por isso, na “invenção da homossexualidade”. Baseiam-se as posições construtivistas na 

obra de Foucault (JAGOSE, 1996, p. 10), em especial o primeiro volume de sua História da 

Sexualidade.  

Como se expôs, Foucault sustenta que o homossexual é criação moderna, do 

século XIX, momento a partir do qual se passou a identificar cientificamente o sujeito 

homossexual, deixando-se de lado as concepções anteriores, segundo as quais existiriam 

comportamentos e não pessoas homossexuais (JAGOSE, 1996, p. 10-12). 

O construtivismo revela visão marcadamente culturalista. Os modos como o 

desejo por pessoas do mesmo sexo se manifesta depende da sociedade em que se está 

inserido. Não se pode achar que o senhor grego que mantinha relações sexuais com homens 

mais jovens e o homossexual contemporâneo, que se identifica dessa maneira e exige respeito 

à sua condição, compartilhem da mesma realidade (JAGOSE, 1996, p. 8). 

Para os essencialistas, o desejo homossexual é ínsito às diferentes 

comunidades, manifestando-se em diferentes culturas, ao longo dos séculos (JAGOSE, 1996, 
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p. 8-9). Entendem que a homossexualidade sempre se fez presente, independentemente dos 

contornos culturais de cada sociedade (JAGOSE, 1996, p. 9). 

Em geral, o essencialismo é visto como conservador, por prever que, 

independentemente do contexto, o desejo homossexual sempre se manifestará, quase do 

mesmo modo. Entende-se, por outro lado, o construtivismo como progressista, na medida em 

que não acredita se tratar a homossexualidade de algo estanque e descolado de elementos 

culturais.  

Para Jagose (1996, p. 9), o uso político das perspectivas essencialista e 

construtivista independe do modo como são vistas academicamente. Homofóbicos, em geral, 

dizem que a homossexualidade é comportamento aprendido, que deriva de más influências e 

pode, por isso, ser superado, retornando-se ao padrão correto, a heterossexualidade. As 

pessoas LGBT, por sua vez, enfatizam que nasceram desse modo, que não se tornaram quem 

são, logo, não podem mudar, explicitando posição de defesa contra ataques fundamentalistas, 

que buscam legitimar o discurso homofóbico por uma suposta naturalidade da condição 

heterossexual. 

O que a teoria queer procura evidenciar, afinal, é que as categorias de 

homossexualidade e heterossexualidade não podem ser consideradas de forma estanque, como 

padrões rígidos, e como se a homossexualidade fosse uma variação inferior da 

heterossexualidade, que seria a forma natural de expressão da sexualidade humana. 

Como expoente da teoria queer, pode-se mencionar Judith Butler, autora 

norte-americana que revolucionou os estudos de gênero a partir de suas contribuições sobre 

sexo, gênero e desejo. Em sua obra “Problemas de Gênero: feminismo e subversão da 

identidade”, Butler (2003), com base em extenso rol de autores da tradição filosófica francesa, 

insurge-se contra a concepção de que sexo, gênero e desejo sejam realidades dissociadas. Ao 

contrário do que comumente se entende sobre sexo e gênero, Butler entende que tais 

categorias não surgem em momentos distintos. Sexo também é gênero. O conceito de sexo 

não precede a configuração cultural do gênero. Sexo e gênero são construções discursivas 

coexistentes que se expressam por meio da performance, conceito fundamental no trabalho 

dessa teórica.  

A respeito da categoria de gênero, Butler (2003, p. 17-18) opõe-se a 

vertentes deterministas presentes na teoria feminista, afirmando que a pretensão de 
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universalizar a identidade feminina como meio de fortalecer a luta das mulheres por 

representação política acaba por levar à criação de uma categoria uniforme de gênero, que 

exclui outros grupos e fortalece a heteronormatividade. Baseando-se nas ideias de Foucault, 

Butler (2003, p. 18-19) sustenta que o gênero é discursivamente construído, sendo produto do 

biopoder que é exercido sobre os indivíduos. Além disso, a categoria de “mulher” como 

sujeito do feminismo perde espaço, na medida em que se questiona a possibilidade de que 

esse constructo abarque toda a experiência feminina (BUTLER, 2003, p. 19). Contudo, apesar 

de a noção universal de patriarcado enfraquecer-se por se incapaz de expressar todos os 

modos de opressão, a identidade feminina geral é mais difícil de ser desconstruída, mormente 

porque o universalismo é estratégia de luta política (BUTLER, 2003, p. 20-21). Portanto, o 

papel do feminismo é “formular, no interior dessa estrutura constituída, uma crítica às 

categorias de identidade que as estruturas jurídicas contemporâneas engendram, naturalizam e 

imobilizam” (BUTLER, 2003, p. 22). 

Entendendo que as “mulheres” não podem se constituir como sujeito do 

feminismo, sob pena de ir-se de encontro aos próprios objetivos de emancipação e 

empoderamento desse movimento político, Butler (2003, p. 24) assinala que as categorias de 

sexo, gênero e desejo são vistas como padrões estáticos, o que gera a dominação 

heterossexual.  

Butler (2003, p. 24) questiona as concepções predominantes de que o sexo 

seria marcadamente biológico, “natural”, ao passo que o gênero seria construção cultural 

posterior ao que é anatomicamente dado. Para ela, sexo e gênero surgem no mesmo momento, 

são expressões discursivas que se manifestam por meio da performance, ou seja, do conjunto 

de comportamentos que são produzidos e reproduzidos continuamente. Logo,                        

“se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado ‘sexo’ seja 

tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o 

gênero, de tal forma que a distinção entre sexo é gênero revela-se absolutamente nenhuma” 

(BUTLER, 2003, p. 25).  

Em complementação às ideias apresentadas, Butler (2003, p. 23) evidencia 

que os indivíduos não “possuem” um gênero e que o gênero não é somente produto da cultura 

em que se está inserido, mas é também expressão da “agência individual”. Em razão disso, a 

autora aponta as limitações do conceito estático de identidade como categoria apta a conter 

em si o conjunto de vivências de grupos profundamente heterogêneos (BUTLER, 2003, p. 
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37). Em vez de promover a igualdade e o reconhecimento, buscar a consolidação de certas 

identidades, por meio dos conceitos determinísticos de sexo, gênero e desejo, acaba por negar 

aos “desviantes” o próprio status de pessoas (BUTLER, 2003, p. 38). 

Compreender que existem apenas dois sexos – “macho” e “fêmea” –, 

anteriores ao gênero, que se limitaria ao “masculino” e ao “feminino”, em que dados sexo e 

gênero coincidiriam, é o que possibilita a perpetuação da dominação heterossexual e 

falocêntrica, perspectiva que nega a própria existência de formas outras de expressão no 

mundo (BUTLER, 2003, p. 40-41). Assim, tem-se a heterossexualidade compulsória, que 

“exige e regula o gênero como uma relação binária em que o termo masculino diferencia-se 

do termo feminino, realizando-se essa diferenciação por meio das práticas do desejo 

heterossexual” (BUTLER, 2003, p. 45). 

Percebe-se, a partir da exposição das formulações sobre gênero de teóricos 

como Foucault e Butler, que o grande desafio que se impõe aos movimentos lésbicos, gays, 

bissexuais e transgêneros é justamente criar uma epistemologia própria, que se diferencie dos 

padrões pretensamente gerais de sexo, gênero e desejo predominantes nos discursos cientifico, 

político e filosófico.  

É necessário que o movimento LGBT busque o reconhecimento das 

minorias sexuais sem cair na armadilha de defender a existência de uma “identidade” 

essencialista, pois como é possível observar em Foucault, afirmar o homossexual é legitimar o 

heterossexual como modelo único de sexualidade.  

Contudo, embora não se deva ater a limites discursivos sobre sexo, gênero e 

desejo, a noção de identidade não é somente meio de opressão. Como ferramenta de luta 

política, defender que pessoas LGBT têm o direito de existir exige a adoção de um discurso 

que se mostre universalista. Em prefácio elaborado quase uma década após a publicação 

original de “Problemas de Gênero”, Judith Butler, levando em conta tanto sua atuação política 

em instituições internacionais de igualdade LGBT quanto críticas que lhe foram feitas, afirma 

que o conceito de universalidade, sob uma perspectiva não opressora, é de especial relevância 

para a promoção dos direitos fundamentais de grupos discriminados. Não se pode pressupor 

que as manifestações sexuais independam de questões culturais e históricas. Nesse sentido, 

tomar o universalismo não como instrumento de ação política, mas como espinha dorsal de 

uma teoria sobre gênero revela-se postura equivocada, consistindo tal posição no objeto de 

crítica de Butler em sua obra.  
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A heteronormatividade deve ser superada, pois é a fonte de manifestações 

discriminatórias contra pessoas LGBT. A homofobia é produto desse sistema opressor, que 

não mais pode subsistir, pois as minorias sexuais exigem reconhecimento, não mera 

tolerância. Portanto, a construção de uma sociedade democrática requer a inclusão plena de 

grupos vulneráveis.  

Na seção seguinte, proceder-se-á a uma análise mais detida do fenômeno 

homofóbico, buscando-se explicitar como esse tipo de preconceito ocorre na sociedade 

contemporânea e quais são os meios de luta por igualdade presentes nos movimentos LGBTs.  

 

1.2. Homofobia: origens, manifestações e formas de combate 

Para enfrentar a homofobia, é necessário, antes de tudo, entender o seu 

conceito e formas de manifestação. Em seguida, é possível traçar caminhos de combate a esse 

tão nefasto preconceito que ainda permeia a sociedade moderna. 

Em consulta ao Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, encontra-se a 

seguinte definição para homofobia: “repulsa ou preconceito contra a homossexualidade ou os 

homossexuais4”. Embora simples, essa conceituação revela importante traços do sentimento 

homofóbico, que pode se manifestar contra a homossexualidade em si, contra os 

homossexuais, ou contra ambos. 

A expressão homofobia designa disposições mentais e atitudes voltadas 

contra pessoas LGBT (PRADO, 2010, p. 7). Relaciona-se a homofobia a outros fenômenos 

discriminatórios presentes nas sociedades modernas, quais sejam, o racismo, o 

sexismo/machismo, a xenofobia etc. Em todas as formas atuais de discriminação, a 

justificativa para o desmerecimento do outro é a negação da diversidade. A homofobia é, 

portanto, a incapacidade de aceitar o outro como igual. Deseja-se a homogeneização social. 

Por esse motivo, deve-se estudar a homofobia como manifestação discriminatória não apenas 

individual, mas que se reveste de forte caráter social (BORRILLO, 2010, p. 24-25). 

Daniel Borrillo (2010, p. 13) assinala que a “a homofobia é a atitude de 

hostilidade contra as/os homossexuais; portanto, homens ou mulheres”. Ressalta que, apesar 

de manifestações de desapreço quanto aos homossexuais quase sempre terem existido em 
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 HOMOFOBIA. Disponível em: <http://dicionariodoaurelio.com/homofobia>. Acesso em: 18/10/2015. 
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diferentes sociedades, é apenas nos anos 1970 que se formula o conceito atual de homofobia 

(BORRILLO, 2010, p. 13).  

A homofobia toma a diferença de expressão sexual como motivo para a 

exclusão de pessoas homossexuais, que são vistas como seres inferiores, abjetos e não 

merecedores de respeito (BORRILLO, 2010, p. 13).  

É de especial relevância considerar o deslocamento do objeto primordial de 

investigação, que deixa de ser a homossexualidade e passa a ser a homofobia, postura que 

assume caráter tanto epistemológico quanto político (BORRILLO, 2010, p. 14). Não mais se 

pretende descobrir por que a homossexualidade surge. Quer-se compreender o que leva 

indivíduos, grupos sociais e instituições a serem homofóbicos. O viés político é claro: o 

problema não é a homossexualidade, e sim a homofobia (BORRILLO, 2010, p. 14). 

Percebe-se, assim, a superação do debate entre as vertentes essencialista e 

construtivista. É o que Daniel Borrillo sustenta:  

[i]ndependentemente de tratar-se de uma escolha ou de uma questão de característica 

estrutural do desejo erótico por pessoas do mesmo sexo, a homossexualidade deve 

ser considerada, de agora em diante, como uma forma de sexualidade tão legítima 

quanto a heterossexualidade. (BORRILLO, 2010, p. 14). 

 

Como expressão existencial, a homossexualidade não pode ser utilizada 

para excluir pessoas que não estão de acordo com o padrão heteronormativo (BORRILLO, 

2010, p. 15). Apesar disso, aos homossexuais não são reconhecidos os mesmos direitos e 

garantias fundamentais que são assegurados aos heterossexuais (BORRILLO, 2010, p. 15).  

A diferenciação entre a homossexualidade e a heterossexualidade serve para 

legitimar essa última como a forma “natural” de expressão da sexualidade humana, ao passo 

que a primeira representaria desvio, devendo ser corrigida, afastada ou ignorada, mas nunca 

aceita (BORRILLO, 2010, p. 15-16).  

A homofobia, dessa maneira, é o instrumento ideológico para manter a 

hierarquização entre as diferentes orientações sexuais, situando sempre a heterossexualidade 

no topo, como modelo a ser seguido (BORRILLO, 2010, p. 17).  

Borrillo (2010, p. 23) apresenta várias classificações para a homofobia, as 

quais são de primordial importância para a compreensão do fenômeno. Assinala o autor que a 
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homofobia pode assumir caráter tanto individual, que ele denomina de afetivo, quanto social, 

o qual ele chama de cognitivo (BORRILLO, 2010, p. 23).  

Essa primeira classificação é relevante para que se diferenciem tratamentos 

discriminatórios patológicos, que são expressão do desacerto emocional de algum indivíduo, 

de formas outras, que são decorrência de ideologia que prega a superioridade da 

heterossexualidade sobre qualquer outro modo de expressão da sexualidade humana 

(BORRILLO, 2010, p. 23).  

Comparando-se a homofobia ao racismo, por exemplo, vê-se que se trata de 

sistema ideológico que não apenas explicita a não aceitação individual de pessoas negras, mas 

é primordialmente sistema de valores, crenças e atitudes que se volta para a manutenção de 

uma ordem discriminatória como forma de dominação (BORRILLO, 2010, p. 23).  

Os mesmos argumentos utilizados, no passado recente, para negar direitos 

às pessoas negras são usados para justificar a posição da heterossexualidade como única 

forma aceitável, moral e legítima de sexualidade (BORRILLO, 2010, p. 41).  

A homofobia cognitiva vale-se de explicações pretensamente racionais para 

a perpetuação do heterossexismo. No plano discursivo, aceitam-se as pessoas LGBT, com a 

imposição de estereótipos sobre o comportamento desse grupo. Contudo, é no discurso 

público que se torna evidente a pretensão da heteronormatividade: garantir a reprodução 

social dos privilégios heterossexuais, mantendo os LGBTs em segundo plano. 

A grande contribuição de Borrillo é justamente demonstrar que a homofobia 

é muito mais do que a simples aversão aos homossexuais, pois pretende o heterossexismo 

utilizar-se da homofobia, enquanto instrumento, para perpetuar a violência simbólica, 

conceito formulado por Pierre Bourdieu, sobre as pessoas LGBT (BORRILLO, 2010, p. 22-

23). A homofobia é, assim, “dispositivo intelectual e político de discriminação” (BORRILLO, 

2010, p. 23).  

Uma segunda classificação apresentada por Borrillo (2010, p. 25-30) é a 

diferenciação entre a homofobia geral e a homofobia específica. Geral é a manifestação de 

desapreço por comportamentos dissonantes dos papéis sociais definidos para cada gênero, 

independentemente de orientação sexual (BORRILLO, 2010, p. 27). Policia-se o gênero. 

Exige-se que o indivíduo se comporte do modo como se espera que alguém daquele gênero – 

identificado pelos outros, frise-se – expresse-se na sociedade. Rebelar-se contra os padrões de 
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gênero é estar sujeito a sofrer homofobia, mesmo que se seja heterossexual. A homofobia 

específica é aquela perpetrada diretamente contra pessoas LGBT (BORRILLO, 2010, p. 28-

29). Nesse ponto, o autor ressalva que a lesbofobia é ainda mais insidiosa que a homofobia 

direcionada contra homens gays, já que as mulheres homossexuais são alvo de preconceito 

duplo, por sua orientação sexual e por seu gênero (BORRILLO, 2010, p. 28-29). Ademais, as 

lésbicas são invisibilizadas, por não se conceber que exista sexualidade sem a presença do 

masculino (BORRILLO, 2010, p. 29). 

Borrillo (2010, p. 30) esclarece que a homofobia está diretamente 

relacionada ao sexismo e ao heterossexismo. O sexismo/machismo é a ideologia que prega a 

superioridade do masculino sobre o feminino, atingindo mulheres e homens, e impondo aos 

indivíduos papéis de gênero estritamente definidos. O sexismo é a base para o 

heterossexismo, que defende a subalternização de orientações sexuais e identidades de gênero 

diversas e deseja a perpetuação da heterossexualidade como única forma legítima de 

expressão sexual.  

O que distingue a homofobia de outros tipos de preconceito é o fato de que 

não existe uma ligação originária entre as pessoas LGBT, que estão espalhadas pela 

sociedade, ao passo que outros grupos discriminados desfrutam, no mínimo, de aceitação da 

comunidade à qual pertencem (BORRILLO, 2010, p. 34-41). Ao se comparar a homofobia ao 

racismo, à xenofobia e ao classismo, vislumbra-se que o preconceito contra pessoas LGBT, ao 

contrário de outras formas de discriminação, coloca suas vítimas em uma posição de profundo 

isolamento, que gera consequências extremamente prejudiciais à saúde mental desses 

indivíduos (BORRILLO, 2010, p. 34-41). Quando se é negro, judeu, indígena, estrangeiro ou 

pobre, pode-se contar, ao menos, com o apoio familiar, mesmo que o mundo inteiro lhe seja 

desfavorável. Pessoas LGBT, contudo, são alvo de incompreensão de todos, inclusive e 

principalmente de seus familiares, que, em geral, não as aceitam como são e querem que 

mudem, que voltem à “normalidade”.  

Após expor as diferentes classificações que se aplicam à homofobia, 

Borrillo (2010, p. 43) parte para a análise das configurações modernas desse tipo de 

preconceito. Para tanto, toma como parâmetro inicial os clássicos e desemboca no momento 

atual, demonstrando que a homofobia, embora relativamente constante nas sociedades 

estudadas, não se manifestou dos mesmos modos e proporções ao longo dos séculos. 
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A dificuldade para esse tipo de análise, salienta Borrillo (2010, p. 43), é 

evitar o anacronismo. Não se pode cair no erro de acreditar que a homossexualidade sempre 

possuiu os contornos que modernamente assume. Apesar disso, é possível visualizar posturas 

diferenciadas, no decorrer do tempo, acerca do desejo por pessoas do mesmo sexo, o que não 

deixa de ser instrumento útil para a compreensão atual da homofobia. 

Entre os gregos e os romanos, o desejo homossexual era parcialmente aceito 

(BORRILLO, 2010, p. 45-48). Permitia-se o envolvimento entre pessoas do mesmo em certas 

situações. Na Grécia, eram comuns as relações sexuais entre os homens mais velhos e os 

jovens, como rito de iniciação (BORRILLO, 2010, p. 45). Daí o termo “pederastia”. O que 

não era bem visto era a exclusividade do desejo por pessoas do mesmo sexo (BORRILLO, 

2010, p. 46). Esperava-se que os homens contraíssem matrimônio com mulheres e jamais 

assumissem posição passiva no ato sexual. Do mesmo modo, na Roma Antiga, permitia-se o 

envolvimento entre homens, desde que esses não se furtassem de seus deveres cívicos. 

Repelia-se, também, a assunção de postura sexual passiva.  

Dentre os povos da Antiguidade, foram os judeus que legaram à 

modernidade as bases para a homofobia atual, em razão da Lei Mosaica (BORRILLO, 2010, 

p. 48-50). Os textos do Pentateuco apontam o envolvimento sexual entre homens como 

“abominação”, discurso que chega aos dias de hoje.  

Dentre as possíveis explicações para a rejeição do desejo entre homens – o 

Antigo Testamento ignora o desejo de mulheres por mulheres –, a mais discutida é a 

necessidade demográfica (BORRILLO, 2010, p. 49). O mito do Êxodo, assim, serve como 

pretexto para não aceitar que os homens deixem de cumprir seu papel social como 

reprodutores. Tal fala, ressalte-se, não é incomum nos discursos fundamentalistas presentes na 

esfera pública contemporânea. 

Com a adoção do cristianismo como religião oficial, o Império Romano 

passou a perseguir incessantemente quem manifestasse desejo por pessoas do mesmo sexo 

(BORRILLO, 2010, p. 48). No Novo Testamento, os discursos contra o desejo homossexual 

estão contidos, principalmente, nos escritos de Paulo, que são reverberações dos textos 

judaicos. Apesar disso, não se encontra nos Evangelhos qualquer condenação explícita de 

Jesus aos homossexuais, o que é utilizado pela teologia inclusiva para pregar a 

compatibilidade entre o cristianismo e as sexualidades diversas. 
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No cristianismo, a Igreja Católica, desde os seus primórdios, sempre se 

colocou contra o desejo homossexual (BORRILLO, 2010, p. 51-54). Na Idade Média, os 

homossexuais quase sempre eram condenados à morte, geralmente queimados, como modo de 

extirpar do seio social o que se entendia como um mal (BORRILLO, 2010, p. 54). 

Ironicamente, há elementos que demonstram que o próprio Santo Agostinho seria 

homossexual (BORRILLO, 2010, p. 51-52). Tal contradição repete-se nos séculos XIX e XX 

quando, por exemplo, Anna Freud, apesar de lésbica, opõe-se firmemente à aceitação de 

homossexuais nos círculos da psicanálise (BORRILO, 2010, p. 70). 

Atualmente, a Igreja Católica não mais prega o aniquilamento de pessoas 

LGBTs. Contudo, continua a defender que a homossexualidade é desvio, deturpação da 

sexualidade humana (BORRILLO, 2010, p. 57-61). Os textos católicos afirmam que a 

homossexualidade não deve ser aceita em nenhuma hipótese (BORRILLO, 2010, p. 57). A 

nova postura “misericordiosa” da Igreja Católica não afasta a ideologia que perpassa o 

pensamento cristão predominante, que é a superioridade da heterossexualidade sobre outras 

formas de expressão sexual, sendo o modo natural de manifestação do ser humano, por 

assegurar a reprodução sexual. 

Nesse ponto, é importante mencionar as críticas feitas pela teologia queer às 

concepções predominantes sobre sexualidade no meio cristão. Esse movimento procura 

reconciliar a fé cristã com a identidade LGBT
5
. Procura-se desconstruir a ideia de que pessoas 

LGBT são doentes, pecadoras, imorais. Esse grupo é totalmente ridicularizado pelas 

denominações preponderantes, no entanto. Apesar disso, prega que os textos bíblicos e a 

tradição cristã não podem ser utilizados para excluir pessoas LGBT da possibilidade de 

professar essa fé. 

Embora comumente se imagine que o principal fator desencadeador da 

homofobia no mundo ocidental seja a religiosidade cristã, os discursos científico e político 

também são responsáveis pela intensa presença da discriminação contra minorias sexuais na 

modernidade (BORRILLO, 2010, p. 63).  

Se, no cristianismo tradicional, o comportamento homossexual é descrito 

como “pecado”, no discurso científico do século XIX, por outro lado, o homossexual passa a 

ser identificado como um indivíduo “doente/perverso” (BORRILLO, 2010, p. 64). Tem-se, a 

                                                           
5
 Cf. <https://www.queertheology.com/>. Acesso em: 20 out 2015. 
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partir desse momento, a conjugação de duas perspectivas discriminatórias: a religiosa e a 

científica.  

O homem e a mulher que sentem atração pelo mesmo sexo não apenas têm 

que modificar suas ações para não serem condenados ao inferno, mas devem ainda se 

submeter aos procedimentos médicos oitocentistas para serem recuperados e reinseridos 

socialmente (BORRILLO, 2010, p. 64). 

O discurso científico do século XIX tem a pretensão de descrever o 

comportamento “perverso”, com o fito de trazer o indivíduo “degenerado” à normalidade por 

intermédio de tratamentos clínicos (BORRILLO, 2010, p. 65). Assim, entendem as ciências 

médicas que a homossexualidade é patologia decorrente do incompleto desenvolvimento do 

indivíduo. Como consequência, para afastar-se do “desvio”, é necessário retornar-se ao 

padrão heteronormativo, que é expressão do modo saudável de sexualidade. 

A normalidade manifesta-se por meio da heterossexualidade, que é 

associada exclusivamente aos homens (BORRILLO, 2010, p. 65-66). O feminino apenas 

complementa o masculino, o que faz com que as mulheres tenham que se submeter ao desejo 

do gênero dominante (BORRILLO, 2010, p. 66). Essa subordinação evidencia como as 

mulheres são vistas pelas ciências médicas: como seres inferiores, incompletos e, por vezes, 

histéricos. Nesse contexto, o homossexual é tido como ser equivalente às mulheres, motivo 

pelo qual é tão negativamente avaliado por essa sociedade (BORRILLO, 2010, p. 66). 

A “perversão” dos homossexuais assume diferentes perspectivas no decorrer 

dos séculos XIX e XX. Se no período oitocentista, o corpo homossexual é 

predominantemente o repositório de deformidades, no século seguinte, com o surgimento e 

desenvolvimento da psicanálise e da psiquiatria, o espaço de manifestação da 

homossexualidade passa a ser a mente (BORRILLO, 2010, p. 67-70).  

A partir desse momento, a homossexualidade é compreendida como desvio 

psíquico resultante de falhas no desenvolvimento emocional e/ou anatômico-cerebral 

(BORRILLO, 2010, p. 72). Os tratamentos não mais procuram corrigir tão-somente 

problemas fisiológicos. Quer-se alterar o modo de funcionamento do cérebro do homossexual, 

corrigindo-se “distorções” advindas de experiências que supostamente desencadeariam 

comportamentos não heterossexuais. São famosos os tratamentos com eletrochoques, comuns 

nos Estados Unidos dos anos 1950 e 1960.  
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A ciência quer corrigir a homossexualidade. O pensamento político-liberal 

do século XIX, por outro lado, defende que se tolerem os comportamentos homossexuais. 

Cuida-se de efetivo avanço? Para Daniel Borrillo (2010, p. 76), deve-se olhar com atenção as 

intenções liberais.  

O liberalismo entende a homossexualidade como manifestação individual de 

caráter eminentemente privado. Em razão disso, o Estado não deve se imiscuir em questões 

íntimas. O que Borrillo (2010, p. 76) destaca é que não se trata de posição neutra a respeito do 

modelo de sexualidade que deve prevalecer, de acordo com o pensamento liberal.  

Valendo-se da oposição entre as esferas privada e pública, Borrillo (2010, p. 

76-77) evidencia que, para os liberais, a homossexualidade deve limitar-se ao privado, pois é 

a heterossexualidade o único modelo a merecer proteção do Estado por meio da garantia de 

direitos. À “família tradicional”, portanto, outorga-se o privilégio de visibilidade no espaço 

público.  

Como se entende que somente o modelo heteronormativo deve ter relevo na 

sociedade, relega-se a homossexualidade ao privado. Perpetua-se, desse modo, a homofobia. 

Por esses motivos, Daniel Borrillo (2010, p. 76-77) assevera que as categorias de tolerância e 

de reconhecimento não se confundem. Tolerar é simplesmente não proibir, sem adotar, 

contudo, qualquer medida para combater situações de desigualdade. Reconhecer, por outro 

lado, exige que haja plena igualdade de direitos entre homossexuais e heterossexuais. 

O liberalismo tem fortes inspirações jusnaturalistas, o que explica a 

heteronormatividade presente nesse modelo político. Quer-se “preservar” a família, apesar do 

discurso de superação do antigo regime. Nesse sentido, Borrillo afirma que a 

descriminalização da homossexualidade é defendida pelos liberais não porque outros modos 

de expressão sexual sejam respeitados, mas sim em razão de se querer evitar que o Estado 

interfira na vida privada dos indivíduos, o que é muito pouco diante dos múltiplos tratamentos 

discriminatórios presentes no mundo moderno.  

Poder-se-ia chegar à conclusão equivocada de que somente os ideólogos do 

capitalismo apresentariam considerações discriminatórias. Os pensadores de esquerda, ao 

defenderem os oprimidos, colocar-se-iam, assim, em franca oposição a qualquer tipo de 

preconceito. Os regimes do socialismo real, contudo, mostram o contrário: a 
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homossexualidade é vista como manifestação da decadência do modo de vida burguês 

(BORRILLO, 2010, p. 78). 

É no stalinismo que a denominada homofobia “burocrática” manifesta-se de 

forma mais acentuada (BORRILLO, 2010, p. 78). Para os ideólogos soviéticos, a 

homossexualidade não era somente um modo desviante de sexualidade, mas expressava os 

resultados morais do capitalismo. O proletariado jamais poderia conter pessoas homossexuais, 

conforme essa visão. Tal concepção não se circunscreveu ao mundo comunista, tendo se 

reproduzido por todos os continentes, como se pode ver, por exemplo, no comportamento de 

movimentos de esquerda do Brasil durante a ditadura civil-militar de 1964/1985. É famosa a 

declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao jornal “O Lampião da Esquina” nos 

anos 1980 acerca da “inexistência” de homossexuais no meio operário. 

O stalinismo não foi o único sistema totalitário a perseguir os homossexuais. 

Como se ressaltou na primeira seção, o século XX foi palco de recorrentes episódios de 

homofobia, devendo-se destacar o “holocausto gay”, pois as vítimas homossexuais do 

hitlerismo são normalmente ignoradas (BORRILLO, 2010, p. 82).  

O regime nazista, após a Primeira Guerra Mundial, passou a incentivar e 

celebrar a reprodução de “indivíduos puros”, como condição necessária para que o projeto do 

fascismo obtivesse sucesso (BORRILLO, 2010, p. 82-83). Via-se a homossexualidade, assim, 

como obstáculo à perpetuação da espécie.  

Tentou-se “curar” os homossexuais para que estes cumprissem seu dever 

social de assegurar a reprodução da “raça ariana” (BORRILLO, 2010, p. 83). Com o 

insucesso dos pretensos instrumentos terapêuticos, decidiu-se que os gays deveriam ser 

castrados, para que não tivessem qualquer possibilidade de prazer sexual (BORRILLO, 2010, 

p. 83). Em seguida, os nazistas resolveram que exterminar os homossexuais seria o meio mais 

“eficiente” de assegurar a “pureza” da “raça”. Estima-se que mais de meio milhão de 

homossexuais foram assassinados (BORRILLO, 2010, p. 86). 

Além de se visualizar como os episódios de violência homofóbica se 

manifestam ao longo da história, é importante extrair desses casos os elementos sociais e 

psicológicos que levam ao tratamento desigual de pessoas LGBT. 

Homofobia e democracia são categorias que se repelem. Se há 

predominância de comportamentos homofóbicos, tem-se um déficit de democracia. Com 
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efeito, o tratamento discriminatório contra homossexuais é um dos principais problemas da 

modernidade. Exige-se, por consequência, a adoção de medidas efetivas de combate à 

homofobia, as quais serão expostas no restante dessa seção. Antes disso, porém, faz-se 

necessário mencionar as principais causas da homofobia, retomando-se os conceitos já 

delineados nessa exposição. 

Em primeiro lugar, é preciso entender como a homofobia cognitiva se 

manifesta. Borrillo (2010, p. 96-100) indica que a aversão emocional a homossexuais é, em 

geral, resultado de distúrbios de personalidade, nos quais o indivíduo não consegue aceitar o 

outro, compreendendo o diferente como sinal de perigo, ou de preconceitos arraigados contra 

os homossexuais. Esse sentimento pode atingir tanto indivíduos heterossexuais quanto 

pessoas homossexuais. Quando se tem um indivíduo homossexual que não aceita a própria 

sexualidade, fala-se em “homofobia interiorizada” (BORRILLO, 2010). A repulsa à própria 

sexualidade leva ao surgimento de diferentes problemas, podendo desembocar no suicídio.  

Do ponto de vista social, a homofobia deve-se a diferentes fatores. Borrillo 

(2010, p. 88-90) afirma que a homofobia é “elemento constitutivo da identidade masculina”, 

isto é, a própria noção de masculinidade vale-se da homofobia para se estabelecer como 

padrão aceitável sobre o que é ser homem. A todo o momento, os homens heterossexuais 

desqualificam os homossexuais e as mulheres como modo de legitimar a própria experiência 

no mundo. Há um medo irracional de ser visto como homossexual. Para evitar ser tachado de 

homossexual, o homem heterossexual evita atitudes que possam ser identificadas com o 

feminino. Vê-se que o sexismo/machismo e a homofobia estão profundamente entrelaçados.  

Além de constituir a identidade masculina, a homofobia presta-se a 

assegurar a perpetuação da “diferença sexual” (BORRILLO, 2010, p. 90-93). Quer-se manter 

a separação entre o masculino e o feminino, submetendo-se as mulheres ao domínio dos 

homens. Certos comportamentos são ditos “masculinos” e só devem ser adotados por homens. 

Outros, caracterizados como “femininos”, são de responsabilidade das mulheres. De nenhuma 

maneira, pode-se romper tal diferença, que é naturalizada, como se o sexo e o gênero 

determinassem o modo como os indivíduos devem se comportar.  

Existe, também, o receio de que a plena aceitação da homossexualidade leve 

à “desintegração psíquica e social” (BORRILLO, 2010, p. 94-96). É aqui que se encaixa o 

discurso de que os homossexuais são os responsáveis pela degenerescência presente na 

sociedade contemporânea, pois seriam pessoas narcisistas e incapazes de reconhecer o outro. 
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A ideia de que o “estímulo” à homossexualidade ensejará dificuldades para a reprodução da 

humanidade é outro equívoco homofóbico totalmente disseminado e igualmente falso. 

A homofobia tem a pretensão de afirmar a diferença, não como um meio de 

incluir minorias sexuais, mas de colocar a homossexualidade em situação de desvantagem, 

como se a heterossexualidade fosse o único meio aceitável de expressão da sexualidade 

humana (BORRILLO, 2010, p. 105). Cria-se a figura do “homossexual” para legitimar o 

heterossexual (BORRILLO, 2010, p. 106). Essa ideologia deve ser combatida, pois é 

incompatível com o Estado Democrático de Direito (BORRILLO, 2010, p. 106). Logo, expõe 

o autor, o combate à homofobia exige ações coordenadas em dois campos. De um lado, 

devem-se promover estratégias pedagógicas para desconstruir as narrativas heterossexistas, 

como meio de prevenção. De outro lado, é preciso sancionar atos discriminatórios como 

forma de salvaguardar indivíduos LGBT.  

Do ponto de vista pedagógico, faz-se necessário que as instituições sejam 

instadas a desenvolver programas de diversidade. A escola, a polícia, o Judiciário, as 

organizações públicas e privadas devem combater a discriminação contra minorias sexuais. 

Antes disso, salienta o autor, as famílias devem aceitar, incluir e respeitar a pessoa LGBT, 

pois a rejeição, a desaprovação e o desrespeito são extremamente prejudiciais aos jovens 

sexodiversos. Do mesmo modo, a escola deve desenvolver ações educativas sobre a 

diversidade sexual, combatendo o bullying homofóbico. As instituições devem estar 

preparadas para lidar com pessoas LGBT, respeitando-as como igualmente merecedoras de 

direitos e estima social.  

O combate à homofobia por meio de medidas de conscientização é o modo 

mais efetivo de evitar a discriminação. Contudo, não se prescinde de normas que sancionem 

atos discriminatórios. Borrillo (2010, p. 113) afirma que se devem distinguir práticas 

homofóbicas de discursos homofóbicos. Na França, criminalizam-se tanto a discriminação 

individual quanto o discurso de ódio. No Brasil, no entanto, não existem leis que 

criminalizem ações homofóbicas. Em algumas Unidades da Federação, existem leis que 

autorizam a aplicação de multas administrativas a estabelecimentos que discriminem pessoas 

LGBT, porém, isso não se repete no plano federal. O Código Penal Militar criminaliza 

relações sexuais em áreas sujeitas à administração militar, mencionando termos 

preconceituosos. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as expressões 
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“pederastia ou outro” e “homossexual ou não” não foram recepcionadas pela Constituição 

Federal, por não se poder penalizar alguém por sua orientação sexual
6
.   

Um mundo menos homofóbico é possível, desde que o Estado e a sociedade 

civil envidem esforços no sentido de desconstruir a heteronormatividade, promovendo ações 

educativas e criminalizando o tratamento discriminatório, como ocorre em outros países. Os 

direitos conquistados nos últimos demonstram que é plenamente plausível que o Brasil 

diminua os casos de violência homofóbica, na medida em que os princípios de igualdade e de 

liberdade sejam respeitados. Apesar disso, a realidade fática demonstra a urgência de ações 

efetivas, visto que milhões de LGBTs vivem sem adequada proteção jurídica, com poucas 

perspectivas de alteração do quadro, como se expõe na seção seguinte. 

 

1.3. Retratos de exclusão: LGBTs no Brasil contemporâneo 

 

No Brasil, a homofobia manifesta-se, em grande parte, por meio de atitudes 

de violência física contra as pessoas LGBT (GUMIERI e RONDON, 2014, p. 87). Centenas 

de pessoas são mortas todos os anos em crimes de ódio. Em 2013, por exemplo, o Grupo Gay 

da Bahia registrou 312 (trezentos e doze) vítimas de crimes violentos motivados por 

homofobia em todo o Brasil (GUMIERI e RONDON, 2014, p. 87). Ressalte-se, contudo, que 

inúmeros outros casos de violação à pessoa LGBT sequer são levadas ao Estado (GUMIERI e 

RONDON, 2014, p. 87). 

É comum, no discurso de pessoas que negam a existência da homofobia, a 

afirmação de que indivíduos de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero são 

vítimas de violência no Brasil, o que justificaria a desnecessidade de políticas públicas 

voltadas à promoção do respeito aos LGBTs (GUMIERI e RONDON, 2014, p. 88). O que 

essas pessoas esquecem é que os crimes de ódio perpetrados contra pessoas LGBT são 

praticados em razão da orientação sexual ou identidade de gênero desses indivíduos. 

Gumieri e Rondon (2014, p. 89-91), ao analisarem casos de homofobia 

retratados pelos meios de comunicação, ressaltam que a violência homofóbica funda-se no 

desapreço pelos corpos não heterossexuais. Na maior parte dos casos noticiados, as vítimas 

são submetidas a espancamentos, que objetivam desfigurá-las, negando-lhes o próprio caráter 

de seres humanos. 

                                                           
6
 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 291-DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgamento 

em 28/10/2015, Disponibilização no DJ-e em 03/11/2015. 
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Um fato relevante é a seletividade presente na postura dos meios de 

comunicação na escolha dos casos que merecem ser levados a público (GUMIERI e 

RONDON, 2014, p. 92). Em geral, retratam-se agressões a homens, perpetradas por outros 

homens. São raros os casos de violência contra mulheres LGBT e pessoas transgêneras que 

são levados ao conhecimento de toda a sociedade. Isso não quer dizer que essas pessoas 

estejam menos suscetíveis a sofrer agressões, mas sim que se decide não falar sobre essas 

vítimas.  

Na maior parte dos casos, as vítimas de violência homofóbica não 

conhecem seus algozes (GUMIERI e RONDON, 2014, p. 93). As agressões, em geral, 

ocorrem no espaço público. É a presença de pessoas LGBT no mundo externo que incomoda 

os homofóbicos. Incompreensível a postura desses indivíduos que manifestam seu 

preconceito de forma vil. Em que medida a heterossexualidade de alguém é atingida por 

apenas existirem pessoas LGBT?  

Mesmo sendo juridicamente inaceitável que pessoas LGBT sejam 

submetidas a tratamentos discriminatórios, não existem políticas públicas voltadas à 

superação do heterossexismo. Iniciativas tímidas, como o Projeto Escola Sem Homofobia, por 

exemplo, são abandonadas quando a primeira reação homofóbica é esboçada. Em termos 

práticos, o Estado faz muito pouco para impedir que mais pessoas sejam vitimadas pela 

homofobia violenta.  

Tratando-se de formas mais sutis de homofobia – e, por isso mesmo, 

incrustadas no tecido social, tais como as ofensas verbais, a ausência de reconhecimento de 

direitos e a discriminação no ambiente de trabalho –, raríssimas são as políticas públicas para 

a superação do preconceito e da discriminação.  

O descaso do poder político para com a violência contra pessoas LGBT se 

expressa, por exemplo, na ausência de relatórios oficiais atualizados sobre a situação de 

minorias sexuais no Brasil. O relatório mais recente constante do sítio eletrônico da então 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República refere-se a 2012. Na 

apresentação ao Relatório de 2012, é feita a seguinte afirmação:  

O aumento significativo do número de violações noticiadas ao Poder Público 

Federal é extremamente preocupante e exige uma postura firme e comprometida, 

não só do Governo Federal, como também dos Governos Estaduais e Municipais, 

dos demais Poderes da República, da sociedade civil e de cada cidadão e cidadã 

individualmente. (BRASIL, 2012, p. 7). 

 

Constatar que o problema existe é fundamental para a adoção de medidas 

eficazes contra a violência homofóbica. Porém, simplesmente afirmar que esse fato existe, 
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mas nada fazer para melhorar a situação de pessoas LGBT no Brasil demonstra o descaso 

total do Estado com a diversidade. 

A despeito da ausência quase total de políticas públicas voltadas aos grupos 

LGBT, é importante conhecer os dados apresentados pelo Relatório de 2012, elaborado pela 

Secretaria de Direitos Humanos, como modo de se perceber a extensão do problema.  

Cabe ressaltar que apenas no ano de 2012, o Poder Público Federal registrou 

3.084 (três mil e oitenta e quatro) denúncias, 9.982 (nove mil, novecentos e oitenta e duas) 

violações e 4.851 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e uma) vítimas (BRASIL, 2012, p. 18).  

Mais de 70% (setenta por cento) dos casos levados a conhecimento do 

Poder Público têm como vítimas homens (BRASIL, 2012, p. 22). Cerca de 60% (sessenta por 

cento) das vítimas situam-se na faixa dos 15 (quinze) aos 29 (vinte e nove) anos (BRASIL, 

2012, p. 26). 

Com relação ao perfil dos agressores, percebe-se que, ao contrário do que se 

verificou na pesquisa feita por Gumieri e Rondon (2014), aproximadamente 60% (sessenta 

por cento) dos autores de atos violentos são conhecidos pelas vítimas (BRASIL, 2012, p. 28).  

Cerca de 40% (quarenta por cento) dos casos, em 2012, ocorreram na casa 

das vítimas, ao passo que 30% (trinta por cento) aconteceram em espaços públicos (BRASIL, 

2012, p. 31).  

As principais violações relatadas são discriminação (74,01%), violência 

psicológica (83,20%) e violência física (32,68%), como se observa no documento (BRASIL, 

2012, p. 32). Há relatos, também, de abuso financeiro e econômico, negligência, trabalho 

escravo, tráfico de pessoas, violência institucional e violência sexual (BRASIL, 2012, p. 32). 

Dentre os casos de violência psicológica, estão presentes humilhações 

(35,32%), hostilizações (32,27%) e ameaça (15,78%), principalmente (BRASIL, 2012, p. 33). 

Constataram-se, ainda, infantilizações, perseguições, crimes contra a honra e chantagem 

(BRASIL, 2012, p. 33) A respeito de violência física, há casos de lesão corporal (59,35%) e 

maus tratos (33,54%), primordialmente, além de tentativas de homicídio, autoagressões, 

chacinas/massacres, cárcere privado, homicídio e latrocínio (BRASIL, 2012, p. 35). 

Em 76,37% dos casos, a orientação sexual é o motivo para a discriminação, 

já a identidade de gênero foi apontada em 15,21% das notificações (BRASIL, 2012, p. 34). 

Tendo-se em vista os dados apresentados pelo Governo Federal, em 2012, 

percebe-se que as violações contra pessoas LGBT são cotidianas. Apesar do registro precário 

de casos de violência, os números existentes são profundamente graves. Caso o Estado, a 
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sociedade civil e os indivíduos não empreendam esforços para fazer cessar as violações aos 

direitos de pessoas LGBT, a probabilidade de que esse quadro se altere é mínima.  
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2. SEXUALIDADE E TRABALHO: TRATAMENTOS 

DISCRIMINATÓRIOS E RESPOSTAS DO DIREITO BRASILEIRO 

 

2.1. Gênero, pessoas LGBT e discriminação no ambiente de trabalho: contornos 

gerais 

 

Antes de tratar dos casos de discriminação no ambiente de trabalho e das 

respostas do direito brasileiro aos problemas que surgem desse processo de exclusão, é 

importante delinear a influência de categorias de gênero sobre o tratamento de minorias 

sexuais em situações profissionais, apontando as questões mais relevantes que perpassam o 

tema. 

Ann C. McGinley (2010) empreende relevante projeto intelectual sobre as 

relações entre as categorias de gênero, nas leituras da teoria queer e dos estudos sobre 

masculinidades, e de trabalho. O objetivo da autora é avaliar a aplicação de normas de 

combate à discriminação de minorias sexuais no ambiente profissional, com base em casos 

paradigmáticos de tribunais norte-americanos (MCGINLEY, 2010, p. 713). Analisa, assim, o 

Título VII da Lei de Direitos Civis de 1964 e legislações de estados americanos que vedam o 

tratamento discriminatório (MCGINLEY, 2010, p. 713).  

A conclusão a que chega McGinley é que, embora se deva reputar por 

relevante legislação específica que vede tratamentos discriminatórios contra pessoas LGBT, é 

necessário ter em mente que a mera criação de normas jurídicas não deve ser o ponto focal de 

interesse dos grupos que militam contra a discriminação por orientação sexual e identidade de 

gênero no trabalho, tendo em vista que, para haver efetividade de normas que vedem a 

discriminação, é preciso, antes de tudo, que o Poder Judiciário deixe de considerar sexo e 

gênero como categorias estanques (MCGINLEY, 2010, p. 713). Defende, assim, que a 

consideração dos temas abordados pela teoria queer e pelos estudos sobre masculinidades têm 

o potencial de ajudar a desfazer concepções equivocadas a respeito de sexo e gênero, o que 

pode, inclusive, dispensar novas normas sobre o tratamento discriminatório contra LGBTs no 

trabalho (MCGINLEY, 2010, p. 713). 

A autora noticia que a proteção contra a discriminação baseada no sexo está 

contida no Título VII da Lei de Direitos Civis de 1964, existente no sistema jurídico dos 
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Estados Unidos. Entretanto, conforme aduz, há posições jurisprudenciais divergentes acerca 

da inclusão dos conceitos de orientação sexual e identidade de gênero como paralelos ao 

termo “sexo”, o único que é previsto expressamente na legislação estadunidense 

(MCGNLEY, 2010, p. 714).  

Apesar de não haver vedação explícita ao tratamento discriminatório 

fundado em preconceitos quanto a padrões de orientação sexual e de identidade de gênero, os 

tribunais americanos vêm se baseando em precedentes que trataram do tema, estendendo a 

minorias sexuais a proteção oferecida pelo Título VII (MCGNLEY, 2010, p. 714-715). 

Mesmo assim, não há consenso entre os órgãos do Poder Judiciário sobre o tema.  

O caso Price Waterhouse v. Hopkins é citado como paradigma para a maior 

parte das decisões judiciais favoráveis a pessoas LGBT em situações de discriminação no 

trabalho. Esse precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu ser contrário ao 

direito impor tratamentos discriminatórios a pessoas que não se conformam a padrões de 

gênero no ambiente de trabalho.  

Em razão dos termos empregados pela Suprema Corte, existem correntes 

que argumentam que a proteção reconhecida no caso diz respeito apenas a comportamentos 

destoantes do estabelecido socialmente para o gênero ao qual a pessoa “pertence”, não a 

tratamentos discriminatórios perpetrados em razão de orientação sexual ou identidade de 

gênero (MCGNLEY, 2010, p. 714-715).  

Para a autora, essa distinção não se sustenta, revelando, ao contrário, a falta 

de aplicação de critérios técnicos pela Corte Constitucional. A autora aponta que esse é um 

dos motivos para os movimentos LGBT americanos lutarem pela criação de normas 

específicas que protejam minorias sexuais, por não haver previsão expressa das categorias 

“orientação sexual” e “identidade de gênero” em textos normativos (MCGNLEY, 2010, p. 

715).  

Em seguida, a autora trata das teorias que buscam desconstruir concepções 

binárias de gênero. O feminismo, a teoria queer e as teorias sobre as masculinidades são o 

marco teórico utilizado pela autora para abordar a questão de gênero. A partir da visão 

feminista, entende-se que o gênero é uma construção social (MCGNLEY, 2010, p. 717-718). 

Ele não advém de definições biológicas imutáveis. O gênero é aprendido, desenvolve-se com 

a convivência social, sendo conceito complexo que não se reduz ao sexo biológico.  
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Afirma a autora que entender que há identidade entre sexo e gênero 

ocasiona o tratamento discriminatório de pessoas que não estão de acordo com esse padrão. 

Para a teoria queer, os conceitos de sexo, gênero e identidade sexual devem ser 

compreendidos para além da heteronormatividade compulsória, ideia segundo a qual é a 

heterossexualidade o único padrão existente e desejável (MCGNLEY, 2010, p. 719-720). 

A teoria queer defende que tanto a heterossexualidade quanto a 

homossexualidade são constructos sociais, uma vez que a identidade sexual é fluida, não se 

podendo definir um indivíduo como “homossexual” ou “heterossexual” (MCGNLEY, 2010, 

p. 719-720).  

Essa oposição heterossexual/homossexual é artificial. E mais do que isso, 

ela serve como forma de subalternização de expressões de gênero definidas como não 

heterossexuais. Com forte viés político, a teoria queer utiliza a “parodia” e a “ironia” para 

falar de gênero (MCGNLEY, 2010, p. 720).  

Por fim, a autora destaca as teorias sobre as masculinidades como meio de 

compreensão da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero no ambiente de 

trabalho. Indica que grande parte dos teóricos desse campo de estudos concorda com a ideia 

de que gênero seja uma construção social não limitada ao sexo biológico. A partir desse ponto 

de convergência com o feminismo e a teoria queer, as teorias sobre as masculinidades 

enfrentam questões que dizem respeito a interesses próprios a essa disciplina, tais como a 

conformação do comportamento masculino por normas sociais e as relações entre instituições 

e masculinidades (MCGNLEY, 2010, p. 720). A autora enfoca as expressões de gênero 

masculinas no ambiente de trabalho, expondo como o masculino estabelece relações de poder 

e perpetra tratamentos discriminatórios e opressores (MCGNLEY, 2010, p. 720). 

Identidades masculinas são construções sociais desenvolvidos por meio da 

performance  (MCGNLEY, 2010, p. 721). O gênero masculino, portanto, não é fruto do 

“instinto” ou da “natureza”. A formação da identidade masculina ocorre com o aprendizado 

de comportamentos identificados como masculinos, sempre a partir da contraposição desses 

comportamentos ditos superiores a comportamentos identificados com o gênero “oposto”, o 

feminino. Desse modo, as masculinidades empenham-se em manter sua posição de destaque 

na sociedade, tendo como instrumento a subalternização do outro não masculino ou não 

suficientemente masculino. Ressalta a autora que os teóricos optam pelo termo 
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“masculinidades” justamente em razão da multiplicidade de modos de expressão do gênero 

masculino e da fluidez das experiências masculinas  (MCGNLEY, 2010, p. 721).  

Para a autora, as masculinidades presentes nos ambientes de trabalho norte-

americanos compreendem elementos como “agressão”, “competição” e “ansiedade” 

(MCGNLEY, 2010, p. 721). Nesse sentido, requer-se que todos se comportem de acordo com 

o padrão vigente de masculinidade, que é associado à força e à competência, ao passo que 

comportamentos visualizados como “femininos” são compreendidos como subalternos e 

inferiores. Além disso, “embora numerosas masculinidades existam em tensão uma com a 

outra, a poderosa e hegemônica masculinidade é branca, de classe média e heterossexual ” 

(MCGNLEY, 2010, p. 721).  

Vê-se, assim, a correlação das categorias de gênero, raça, classe e orientação 

sexual. O poder masculino se impõe, nesse sentido, não apenas às mulheres e às pessoas 

LGBT. A masculinidade dominante também exclui negros, pobres e outras minorias.  

Para além desses outros elementos, a masculinidade dominante se 

estabelece em contraposição ao feminino. É masculino, portanto, tudo o que não é feminino. 

E como o masculino reivindica posição de superioridade, ter comportamentos femininos é ser 

inferior. Como sublinha a autora, não apenas mulheres são vítimas dessa concepção 

predominante. Lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgêneras são desvalorizados quando 

assumem comportamentos não masculinos.  

Como buscar pertencer ao grupo masculino é experiência repleta de 

pressões e padrões inalcançáveis, os homens são os perpetradores privilegiados de atitudes 

sexistas contra mulheres, homossexuais, bissexuais e transgêneros (MCGNLEY, 2010, p. 

721). A homofobia, portanto, é oriunda desse temor masculino de estar associado ao feminino 

(MCGNLEY, 2010, p. 722).  

Homens que não assumem comportamentos de desvalorização das 

feminilidades são vítimas de discriminação. Isso ocorre justamente em virtude da fragilidade 

do conceito de masculinidade. Valer-se da violência homo-lesbo-transfóbica é meio de 

“provar” a própria masculinidade. Compreender esse fenômeno, assinala a autora, é 

importante para a definição dos meios de enfrentamento do tratamento discriminatório por 

orientação sexual e identidade de gênero no ambiente de trabalho (MCGNLEY, 2010, p. 722). 
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A autora aduz que comportamentos violentos são assumidos por homens em 

seus ambientes de trabalho como forma de provarem uns ao outros que são competentes, 

porque não são femininos (MCGNLEY, 2010, p. 723-724). Como dito, esse fenômeno leva a 

tratamentos discriminatórios contra mulheres, homens afeminados, homossexuais e bissexuais 

com performance de gênero feminina e pessoas transgêneras.  

As práticas de trabalho de homens e mulheres, indica a autora, reproduzem 

concepções prevalentes sobre masculinidade (MCGNLEY, 2010, p. 724). Nos ambientes de 

trabalho de empregos ditos white collar, a autora lista a ocorrência de cinco práticas de 

masculinidade praticadas, conforme exposto por Collinson e Hearn: “autoritarismo”, 

“paternalismo”, “empreendedorismo”, “informalismo” e “carreirismo” (MCGNLEY, 2010, p. 

724).  

Embora presente nessas formas mais difusas de subalternização, a 

discriminação por gênero também se faz presente na experiência de pessoas LGBT, mulheres 

e homens de maneira mais explícita e chocante, seja através de xingamentos e humilhações, 

seja por meio de agressões físicas e violência sexual (MCGNLEY, 2010, p. 725). São nesses 

momentos que o poder masculino escancara seu caráter discriminatório e dominador em 

relação a pessoas que não se conformam aos padrões existentes de orientação sexual e 

identidade de gênero (MCGNLEY, 2010, p. 725). 

Levando em consideração as teorias sobre as masculinidades, a autora fala 

da aplicação das ideias defendidas por esse campo de estudo na analise da extensão da 

proteção conferida às minorias sexuais pelo Título VII da Lei de Direitos Civis de 1964 

(MCGNLEY, 2010, p. 725).  

Introdutoriamente, a autora faz menção ao entendimento defendido pelas 

teorias sobre masculinidades acerca do prejuízo advindo de comportamentos sexistas em 

relação a pessoas de diferentes expressões de gênero (MCGNLEY, 2010, p. 725). Aduz, nesse 

sentido, que os padrões predominantes de gênero estão profundamente imbricados às 

estruturas de dominação existentes no ambiente de trabalho (MCGNLEY, 2010, p. 725-726). 

Desse modo, todos os que não se conformam ao padrão masculino, heterossexual e de classe 

média enfrentam discriminação. Mulheres, negros, pessoas LGBT, brancos pobres, 

trabalhadores pouco escolarizados e outros grupos minoritários são os alvos mais evidentes de 

tratamentos discriminatórios.  
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Na terceira parte do artigo, a autora aborda a relação entre os direitos de 

minorias sexuais e a discriminação no ambiente de trabalho. Em primeiro lugar, faz uma 

exposição acerca de questões políticas e identitárias presentes no mundo LGBT (MCGNLEY, 

2010, p. 727). Aponta a insuficiência do Título VII da Lei de Direitos Civis de 1964 em 

garantir a proteção de pessoas LGBT (MCGNLEY, 2010, p. 727). Isso ocorre, segundo ela, 

em razão da heteronormatividade, que se baseia em concepções binárias de gênero 

(MCGNLEY, 2010, p. 727).  

Essa heteronormatividade é responsável pela prevalência da homo-lesbo-

transfobia nas sociedades atuais, visto que todas as experiências que não se conformam ao 

padrão heterossexual são desprivilegiadas e taxadas de desviantes (MCGNLEY, 2010, p. 727-

728). Mesmo assim, aponta a autora os avanços recentes no tratamento da homossexualidade, 

que foi despatologizada e vem recebendo reconhecimento cada vez mais amplo de setores da 

sociedade e do Estado (MCGNLEY, 2010, p. 728).  

Apesar de todos esses avanços, a autora assina que as pessoas LGBT ainda 

enfrentam tratamentos discriminatórios em contextos de trabalho (MCGNLEY, 2010, p. 728). 

Além disso, o reconhecimento parcial de lésbicas e gays também leva à exclusão de outras 

minorias sexuais, notadamente travestis e transexuais. Com isso, o binarismo é mantido, com 

a oposição heterossexual/homossexual em destaque. Pessoas com expressões de gênero que 

não se limitam a essas noções redutoras tornam-se alvo preferencial de discriminação no 

trabalho (MCGNLEY, 2010, p. 728).  

Feitas essas considerações, a autora passa a tratar das tentativas legislativas 

norte-americanas de coibir o tratamento discriminatório por orientação sexual e identidade de 

gênero, as quais encontram obstáculos quase intransponíveis no Congresso Norte-Americano 

(MCGNLEY, 2010, p. 728). Apesar disso, existem leituras jurisprudenciais do Título VII da 

Lei de Direitos Civis que estendem a proteção contra a discriminação por sexo a algumas 

minorias sexuais. Logo, o amparo de indivíduos contra tratamentos desiguais motivados por 

orientação sexual, identidade e performance de gênero ocorre de forma irregular e insuficiente 

nos Estados Unidos.  

Em algumas esferas da estrutura do Estado, há leis e outras normas que 

vedam a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero no trabalho. Contudo, há 

várias limitações ao alcance desses instrumentos. Em nível federal, várias propostas foram 
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colocadas diante do Poder Legislativo. Porém, todas elas enfrentaram ou ainda enfrentam 

forte resistência de políticos conservadores.  

Houve projetos de lei para incluir no Título VII as expressões “orientação 

sexual” e “identidade de gênero”, mas que não obtiveram sucesso até o momento. Em adição 

a isso, há forte resistência especialmente quanto ao tratamento igualitário de pessoas em razão 

de identidade e performance de gênero.  

Há menos impasse quanto à vedação de tratamento discriminatório baseado 

na orientação sexual. Vários projetos de lei como o denominado Employment Non-

Discrimination Act (ENDA) foram propostos no âmbito do Congresso norte-americano. 

Alguns desses projetos ainda estão em tramitação. Identidade de gênero, por outro lado, é 

ignorada. 

Já no âmbito judicial, há avanços na proteção de pessoas LGBT 

(MCGNLEY, 2010, p. 732). Apesar de não haver consenso a respeito da extensão da proteção 

conferida pelo Título VII com relação à orientação sexual e à identidade de gênero, houve 

conquistas recentes.  

A partir de 1989, com o caso Price Waterhouse v. Hopkins, questões de 

identidade de gênero e de orientação sexual passaram a ser tratadas de forma distinta. A 

Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu que uma pessoa não pode sofrer tratamento 

desigual por não se conformar a padrões predominantes de gênero. Esse precedente permitiu 

que a proteção a pessoas LGBT no trabalho, especialmente em razão de expressões de gênero, 

fosse ampliada. A Corte entendeu que “discriminação por causa de sexo também abarca 

discriminação em papéis ou expressões de gênero ” (MCGNLEY, 2010, p. 734).  

O caso mencionado, contudo, não é suficiente para a proteção completa de 

pessoas LGBT no ambiente de trabalho, pois tratamentos discriminatórios baseados em 

orientação sexual podem ser interpretados como não vedados pelo ordenamento jurídico, dado 

o caráter limitado do que foi decidido.  

Outro precedente importante para a proteção de pessoas LGBT é o caso 

Oncale v. Sundowner Offshore Services, Inc. Nesse precedente, a Suprema Corte entendeu 

que a proteção conferida pelo Título VII alcança as vítimas de agressões perpetradas por 

pessoas do mesmo gênero, em situações em que a motivação para os tratamentos 

discriminatórios for o sexo. No entanto, tal proteção não é ampla e generalizada, pois a 
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Suprema Corte não alargou a proteção do Título VII da Lei de Direitos Civis em toda a 

extensão reivindicada pelos movimentos LGBT.  

Isso gera problemas, pois a distinção feita pela Suprema Corte entre 

discriminação baseada em estereótipos de gênero e discriminação motivada por orientação 

sexual é artificial.  

Após essa exposição generalista, a autora trata dos modos como a 

discriminação no trabalho se manifesta em relação a bissexuais e pessoas transgêneras. Esses 

grupos sofrem preconceito adicional, pois evidenciam ainda mais os limites dos padrões 

binários de gênero (MCGNLEY, 2010, p. 744-745).  

O reconhecimento de transgêneros e transexuais, nesse contexto, exige 

políticas públicas e normas ainda mais efetivas, uma vez que esses indivíduos são as maiores 

vítimas de discriminação no trabalho. Transgêneros questionam ininterruptamente os padrões 

de gênero dominantes. Por esse motivo, faz-se necessária atenção redobrada na proteção a 

essas pessoas. Mulheres e homens transexuais enfrentam ampla discriminação no ambiente de 

trabalho. Além disso, a inserção dessas pessoas no mercado formal de emprego é limitada. 

Isso ocorre, segundo a autora, em virtude do espaço privilegiado que o padrão tradicional de 

masculinidade ocupa na sociedade atual.  

A mentalidade sexista não compreende como alguém possa “querer trocar 

de sexo”, tendo em vista a posição privilegiada de homens no ambiente de trabalho. A autora 

assinala que é evidente a existência de discriminação contra transexuais (MCGNLEY, 2010, 

p. 750).  

Contudo, o nível de discriminação varia, em virtude da interação de outros 

fatores: raça, classe social, orientação sexual e altura (MCGNLEY, 2010, p. 750). Nesse 

sentido, mulheres transexuais enfrentam as maiores dificuldades em um ambiente de trabalho 

que é machista, racista, classista e homo-lesbo-transfóbico (MCGNLEY, 2010, p. 750). 

A interpretação do Título VII quanto à discriminação de travestis e 

transexuais reflete a predominância de concepções heteronormativas no ambiente de trabalho 

e no Poder Judiciário. Paulatinamente, no entanto, a proteção de pessoas transgêneras vem 

sendo assegurada pelos tribunais norte-americanos. O caso Price Waterhouse v. Hopkins é 

paradigmático também para esse grupo.  
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No restante do trabalho, a autora expõe de forma mais detalhada os 

meandros dos casos mencionados e outras decisões que tomam tais casos como precedentes 

relevantes. De forma geral, pode-se visualizar que a proposta da autora para o combate à 

discriminação por orientação sexual e identidade de gênero envolve a superação do binarismo 

de gênero. O preconceito contra minorias sexuais é resultado do heterossexismo, como se verá 

nos casos de discriminação no trabalho apresentados na seção seguinte. O que se precisa 

considerar, desde já, é que o direito é limitado ao oferecer proteção, garantindo a diferentes 

grupos que formam o acrônimo LGBT espaços diferenciados de amparo. 

 

2.2. A homo-lesbo-transfobia no trabalho: manifestações preconceituosas 

recorrentes 

A discriminação contra minorias sexuais no trabalho pode ocorrer de várias 

maneiras, direta ou indiretamente. Há discriminação direta quando a orientação sexual e/ou 

identidade de gênero de uma pessoa é utilizada explicitamente para criar dificuldades no 

acesso, no desenvolvimento e na permanência de trabalhadores que não se conformam ao 

padrão heteronormativo (RIOS e SOUZA, 2014, p. 162). Nesse caso, há a clara intenção de 

subalternizar esses indivíduos. A discriminação indireta, por outro lado, ocorre por meio de 

comportamentos que não expõem de modo inequívoco a intenção de prejudicar minorias 

sexuais. São agressões verbais não direcionadas especificamente ao trabalhador, mas às 

pessoas LGBT de modo geral, tais como piadas e gozações, sempre com o discurso de que 

são apenas “brincadeiras” (RIOS e SOUZA, 2014, p. 162). 

Em razão da discriminação direta e indireta, o direito formula critérios 

proibidos de discriminação (RAUPP e RIOS, 2014, p. 163), baseados em características ou 

escolhas pessoais. Os autores afirmam que, apesar dos avanços obtidos nos últimos anos, 

ainda não há completa proteção de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneras contra a 

violência homofóbica (RAUPP e RIOS, 2014, p. 163), o que é amplamente corroborado pelos 

casos apresentados a seguir. 

A partir das definições teóricas mencionadas no parágrafo anterior, 

analisaram-se diversos estudos organizacionais sobre a discriminação contra minorias sexuais 

no ambiente de trabalho, procurando-se aferir quais são os comportamentos manifestados por 

vítimas e agressores. Observou-se, a partir do exame dos principais trabalhos disponíveis 

(BARROS, 2015; CARRIERI ET AL, 2014; CHACARTEGUI, 2010; ECCEL E FLORES-
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PEREIRA, 2008; GARCIA E SOUZA, 2010; IRIGARAY E FREITAS, 2011; SIQUEIRA, 

2009; TORMA, 2013; TWEEDY E YESCAVAGE, 2015), que a discriminação contra 

pessoas LGBT no ambiente de trabalho ocorre de diversos modos, seja pela via direta, seja 

por meio de subterfúgios para disfarçar motivações homo-lesbo-bi-transfòbicas, com o 

predomínio de comportamentos discriminatórios indiretos. Como elemento comum aos 

trabalhos analisados, percebe-se que a identidade de gênero e a orientação sexual são 

utilizadas como parâmetros para o aferimento da competência e da confiabilidade de 

trabalhadores LGBT, em nítido tratamento discriminatório. 

Antes de discutir os resultados encontrados, é importante sublinhar que há 

número reduzido de produções científicas sobre discriminação contra pessoas LGBT no 

trabalho. Em adição a isso, os estudos sobre homens homossexuais superam largamente os 

existentes sobre lésbicas, bissexuais e transgêneros. Essas omissões são reveladoras da 

perpetuação da lógica de dominação masculina nos ambientes profissionais e nos espaços de 

socialização “alternativos”, com flagrante desvantagem para mulheres, homens afeminados e 

transgêneros. Raça e classe social não são discutidas com a mesma intensidade em 

comparação às abordagens sobre as experiências de homens brancos e cisgêneros. 

Considerando-se as observações feitas sobre a seletividade dos estudos 

organizacionais, passa-se à exposição e à discussão dos resultados obtidos.  

Garcia e Souza (2010) entrevistaram 10 (dez) homens homossexuais que 

exercem a profissão de bancário. Todos narraram haver discriminações diretas e indiretas. 

Como manifestação discriminatória direta, apontam a ausência de normas internas que 

sancionem comportamentos discriminatórios e assegurem o respeito aos direitos de LGBTs. 

Ressaltam que há maior presença de tratamentos discriminatórios indiretos, expressos por 

meio de “piadas” e “brincadeiras” que ridicularizam minorias sexuais e afirmam a 

“superioridade” do padrão masculino tradicional. Outro modo de discriminação indireta 

verificada é a imposição de obstáculos ao crescimento profissional, que se efetivam em 

procedimentos de seleção em que entrevistas pessoais são critérios preponderantes.  

Talvez a maior contribuição do trabalho de Garcia e Souza (2010) seja a 

constatação de que há incongruência entre as afirmações de recorrentes discriminações contra 

LGBTs de forma geral e as alegações feitas pelos próprios trabalhadores de que são alvos 

infrequentes de discriminação. Como justificativa para a “inocorrência” de discriminações em 

suas experiências de trabalho individuais, esses trabalhadores afirmam manterem 
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comportamentos “discretos”, em contraposição a homossexuais que explicitam sua orientação 

sexual sem nenhum traço de vergonha. Verifica-se, portanto, que o preconceito contra LGBTs 

tende a ser internalizado pelas próprias vítimas de homofobia, as quais culpam membros “não 

discretos” de minorias sexuais por parte considerável dos problemas enfrentados, justificando, 

assim, os discursos e atos homofóbicos. 

Eccel e Flores-Pereira (2008) realizaram estudo de campo com 

trabalhadores homossexuais de uma livraria. Nesse trabalho, é possível contrapor o discurso 

inclusivo de algumas organizações e as práticas descritas por LGBTs pertencentes a essas 

instituições. Foram entrevistados 5 (cinco) homossexuais (uma mulher e quatro homens) e 

todos afirmaram haver a aplicação efetiva da política de diversidade da empresa, embora, na 

prática, tenha se observado que outros modos de discriminação se faziam presentes.  

Visualiza-se, também, que as expectativas de gênero sustentadas pela 

heteronormatividade não estão ausentes. Isso se exemplifica na surpresa de uma das 

pesquisadoras ao se deparar com um trabalhador homossexual que desempenhava suas 

funções na área de livros técnicos, não em campos nos quais se espera que pessoas LGBT 

estejam, tais como as artes ou a literatura. Imposições de gênero manifestam-se por meio da 

estereotipização de empregos para os quais pessoas LGBT teriam maior “aptidão”, afetando 

inclusive pesquisadores que se propõem a discutir questões de orientação sexual e identidade 

de gênero. No caso exposto, as autoras destacaram que a inclusão de pessoas LGBT nesse 

contexto específico justificar-se-ia, em parte, por constituir “vantagem competitiva”, uma vez 

que homens gays teriam maior familiaridade e competência para tratarem de áreas ditas 

“femininas”, como a música, as humanidades etc, ao passo que mulheres lésbicas 

manifestariam características “masculinas” que as tornariam aptas para trabalhos manuais que 

exigem esforço físico. O que é possível concluir, a partir desse estudo, é que a existência de 

políticas de diversidade per se não é suficiente para o combate de estereótipos de gênero 

enraizados no contexto social mais amplo. Não se pode desconsiderar a relevância dessas 

políticas, porém não se deve acreditar que elas são suficientes para a superação dos múltiplos 

problemas que afligem minorias sexuais no trabalho. 

Siqueira et al (2009) estudaram situações de violência moral motivada por 

orientação sexual contra homens gays que trabalham em organizações localizadas na capital 

do país. Das narrativas dos entrevistados, é possível perceber elementos significativos. O 

primeiro diz respeito à discriminação contra homossexuais afeminados por seus próprios 
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pares. De certa forma, os afeminados são culpabilizados por parte da discriminação sofrida 

pelos homossexuais em geral. Falas como “eles não se dão ao respeito” e “eles precisam ser 

mais discretos” são comuns, o que explicita a complexidade da homofobia. Muitos gays são 

homofóbicos e reproduzem os comportamentos dos quais são vítimas. Um segundo elemento 

é a omissão dos chefes. Quando instados a reagir contra o comportamento inadequado de 

algum agressor, os superiores hierárquicos tratam a violência como uma “questão pessoal” 

sobre a qual não podem tomar providências. Nesse contexto, os autores apontam que uma 

“falsa harmonia” é estimulada, levando os homossexuais a não relatarem as agressões 

sofridas. Em terceiro lugar, há casos em que a discriminação ocorre de forma direta. Os 

superiores criam situações para excluir indivíduos homossexuais, valendo-se de subterfúgios 

para demiti-los. Em várias situações, as vítimas não acionam o Poder Judiciário para obter 

reparação, pois temem a reação da família e da comunidade onde vivem. Por fim, os autores 

indicam que os indivíduos que agem naturalmente quanto à sua sexualidade tendem a sofrer 

menos injúrias cotidianas. Afirmam que isto constitui uma esperança de que haja mudanças 

sociais em curso. Um ponto relevante é que essa situação de maior respeito decorre da própria 

atitude do homossexual, que não aceita ser achincalhado, o que acaba por enfraquecer as 

agressões, pois o indivíduo gay se torna mais empoderado ao comportar-se de modo não 

artificial. Os agressores percebem que as humilhações perpetradas não surtem efeito. 

Contudo, não há garantias de que uma postura mais incisiva dos homossexuais enseje maior 

respeito. Dependendo do contexto, revelar-se homossexual e exigir respeito pode intensificar 

as agressões, dando origem a ataques mais intensos e a reações mais exacerbadas dos 

superiores hierárquicos. 

Barros (2015) empreendeu estudo acerca das representações sociais de 

servidores de órgão do Poder Judiciário sobre a convivência com homossexuais no ambiente 

de trabalho. Cento e onze servidores responderam ao questionário elaborado pela 

pesquisadora, que teve o intuito de aferir as representações sociais dos próprios trabalhadores, 

dos pais e colegas de trabalho destes e de coletar dados sobre os participantes. A partir dos 

dados obtidos, concluiu que o discurso de aceitação dos homossexuais convive com 

manifestações de preconceito e discriminação. 

A pesquisadora objetivou identificar as representações sociais sobre o 

trabalho com homossexuais. Para isso, foi apresentado questionário em que os participantes 

deveriam associar palavras às ideias apresentadas. As palavras respeito, normal, preconceito, 
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diversidade, igualdade, competência e tranquilo foram as mais presentes (BARROS, 2015, p. 

55).  

Em geral, as pessoas afirmaram que a orientação sexual de seus colegas não 

interfere no desempenho de atividades profissionais e o que interessa são os resultados, o que, 

segundo a autora, demonstra que se aceita o trabalho do homossexual, não o homossexual 

(BARROS, 2015, p. 55-56). 

Como parte da pesquisa consistia em expressar sentimentos e opiniões 

acerca dos homossexuais, é importante transcrever algumas das manifestações desses 

servidores. Um deles afirmou que não se sente bem na presença de homossexuais, porque 

“normalmente são extravagantes e agem de maneira dissimulada” (BARROS, 2015, p. 61). 

Outro fez a seguinte consideração: “Temos que tomar cuidado com as palavras que devemos 

ter com essas pessoas; tomar cuidado para não ofender; acho chato ter que controlar as 

palavras [...] eles são complicados, chatos, mas ressalto que se forem discretos, o trabalho vira 

comum” (BARROS, 2015, p. 62). Um terceiro afirmou que “é preciso ter cuidado ao tratá-los 

porque são muito sensíveis, qualquer coisa pensam que estão sendo discriminados” 

(BARROS, 2015, p. 62). Um quarto servidor expôs de forma clara sua opinião: “que não se 

valha da condição de homossexual para obter vantagens ou deixar de fazer algo, para se fazer 

de vítima dizendo que está sendo tratado com preconceito” (BARROS, 2015, p. 62). 

Poder-se-ia acreditar que servidores do Poder Judiciário apresentariam 

posições mais progressistas quanto a questões de orientação sexual e identidade de gênero. O 

que se verifica, contudo, é que os mesmos preconceitos existentes em outras instituições 

manifestam-se no âmbito de órgão judicial. De certo modo, percebe-se que o Judiciário, 

apesar de responsável por grandes avanços do ponto de vista jurisdicional, é incapaz, em 

questões organizacionais, de fomentar o debate a respeito de temas de igualdade no 

tratamento de pessoas LGBTs. 

Como dito anteriormente, analisando-se os estudos organizacionais 

apresentados, observam-se certas omissões, bem como se percebe a insuficiente produção 

intelectual sobre discriminação por orientação sexual e identidade de gênero no contexto 

brasileiro. Em geral, os estudos tomam apenas a experiências de homens gays como pano de 

fundo para tratar do tema. Embora não se negue o valor desses estudos, a falta de trabalhos 

sobre a discriminação sofrida por lésbicas, bissexuais e transgêneros é sintomática dos 

diferentes níveis de discriminação perpetrados contra indivíduos LGBT.  
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Seja por machismo, seja por desinformação sobre o tema, vê-se o 

desinteresse presente na sociedade e na academia quanto à experiência da maior parte dos 

indivíduos que formam o acrônimo LGBT. Privilegiam-se as situações experimentadas por 

homens. Quando muito, sugere-se a necessidade de pesquisas sobre lésbicas, bissexuais e 

transgêneros. Mesmo assim, é grande o contraste entre o número de trabalhos sobre homens 

gays e o de publicações sobre outros grupos discriminados por sua orientação sexual e/ou 

identidade de gênero. 

Para tratar do tratamento discriminatório perpetrado contra lésbicas, 

bissexuais e pessoas transgêneras, faz-se necessário abordar a questão de gênero. A 

lesbofobia, a transfobia e a bifobia estão atreladas ao machismo. Mulheres sofrem muito mais 

com a homo-lesbo-transfobia. A extensão dos danos sofridos não pode ser mensurada de 

forma precisa, dada a quase ausência de estudos sobre o tema. 

Irigaray e Freitas (2011), Carrieri et al (2013), Torma (2013) e Chacartegui 

(2010) são os principais autores a tratarem das experiências vivenciadas por lésbicas, 

bissexuais e pessoas transgêneras. Em virtude da relevância das contribuições feitas por eles, 

serão expostas as principais ideias desenvolvidas em cada trabalho, com maiores detalhes, 

ante a presença de elementos novos em comparação aos tipos de discriminação 

experimentados por homens homossexuais. 

Irigaray e Freitas (2011) desenvolveram pesquisa de campo, entrevistando 

mulheres lésbicas a respeito de suas experiências profissionais. Elas ressaltam a complexidade 

de características das pessoas homossexuais. Uma mulher lésbica não é definida apenas pela 

orientação sexual que possui, pois é um somatório de vários outros aspectos, como classe, 

raça, estética, etc. Nesse viés, entender como a lesbo-homo-transfobia se manifesta requer a 

compreensão de que o indivíduo jamais é um ser unívoco. Isso se torna evidente, por 

exemplo, nas divisões internas dos grupos LGBT. O fato de uma pessoa ter uma orientação 

sexual destoante da heteronormatividade não quer dizer que ela necessariamente terá um 

sentimento de solidariedade por todas as pessoas LGBT, tampouco a exime de 

comportamentos discriminatórios.  

Esses autores salientam que mulheres com performance de gênero 

masculina são as que mais sofrem preconceito e discriminação. Do mesmo modo como ocorre 

entre os homens efeminados – não necessariamente homossexuais –, mulheres que não se 

conformam aos padrões de gênero definidos socialmente como os que devem ser seguidos 
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enfrentam discriminação mais acentuada. A hegemonia masculina, dessa maneira, é evidente. 

Espera-se que uma mulher reconheça seu “papel” de subordinação ao masculino. Assim, caso 

a mulher lésbica assuma postura vista socialmente como masculina, misturam-se os 

preconceitos de orientação sexual e de gênero.  

A respeito da discriminação no ambiente de trabalho, os autores assinalam 

que lésbicas se sentem tão discriminadas quanto seus pares gays. Percebe-se que as mulheres 

lésbicas com performance de gênero “não feminina” enfrentam maiores dificuldades do que 

as mulheres “femininas”. Nesse sentido, a fala dessas mulheres corrobora a ideia comum de 

que o melhor a se fazer no trabalho é esconder a própria orientação sexual. Apontam, 

inclusive, uma “vantagem”. Ao contrário dos homens, que são cobrados a terem esposas ou 

namoradas, as mulheres podem se passar por solteiras, o que é visto até com bons olhos pelas 

empresas, já que as mulheres casadas supostamente têm menor disponibilidade para se 

dedicarem integralmente à organização, especialmente quando têm filhos.  

Concluem os autores que as mulheres lésbicas não se sentem resguardadas 

pelas políticas de diversidade eventualmente existentes nas organizações onde trabalham, pois 

enxergam tais iniciativas como meros recursos retóricos que mascaram o real objetivo das 

empresas: homogeneizar os trabalhadores, desconsiderando todas as características que os 

definem como sujeitos. Em adição a isso, sentem-se mais protegidas quando os colegas de 

trabalho assumem postura mais receptiva e não fazem comentários ou “piadas” homofóbicas. 

Por último, as mulheres homossexuais que desempenham papel de chefia são vistas como role 

models, por serem pessoas que “venceram na vida”, “apesar” de sua orientação sexual e 

identidade de gênero. 

Outro estudo sobre a discriminação de lésbicas – incluindo também as 

pessoas transgêneras – foi desenvolvido por Carrieri et al (2013) . A principal contribuição 

desse artigo é tornar visíveis os tipos específicos de discriminação sofridos por lésbicas, 

transexuais e transexuais. As lésbicas vivenciam a discriminação por não se conformarem ao 

padrão de gênero imposto socialmente. Sua orientação sexual é vista como simulacro do 

masculino, o que engendra dificuldades no ingresso, permanência e ascensão no mercado de 

trabalho. Transexuais e travestis sofrem ainda mais com os tratamentos discriminatórios 

perpetrados pelas organizações. Transexuais não se veem no sexo biológico com o qual 

nasceram. Assim, podem realizam mudanças corporais, utilizando hormônios e realizando o 

procedimento cirúrgico de transgenitalização. Quando conseguem mudar o registro civil, 
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podem esconder a condição de transexual no mercado de trabalho, o que diminui (ou melhor, 

mascara) o grau de discriminação, pois passam a ser vistas como “pertencentes” ao gênero 

“correto”. Contudo, a alteração do registro requer que as transexuais acionem o Poder 

Judiciário, o que é claro sinal de desigualdade.  

As travestis, no entanto, não podem “esconder” quem são. Ao contrário de 

gays, lésbicas e bissexuais, as travestis não têm como se “invisibilizarem”. A identidade de 

gênero que possuem é evidente. São vistas, relatam os autores, como seres abjetos e não 

humanos. São tratadas como objetos sexuais. É nesse grupo que a violência física está mais 

presente. Assim, enfrentam dificuldades adicionais para se inserirem no mercado de trabalho 

formal. Afirmam que os empregadores sequer recebem seus currículos. Essa situação de 

exclusão escancarada acaba por levá-las, na maior parte das vezes, à prostituição. Como 

prostitutas, estão sujeitas a violações de direitos cotidianas. Os clientes não as veem como 

pessoas, mas tão-somente como objetos. A insegurança é permanente, pois nunca sabem se 

sairão vivas de algum programa sexual. São as travestis as pessoas LGBTs que se encontram 

em situação de maior vulnerabilidade. A marginalização retira das travestis a possibilidade de 

desempenharem outras atividades que não a prostituição, com raríssimas exceções, pois os 

empregadores não as enxergam como aptas para o trabalho. A prostituição, nesse sentido, é o 

único caminho de fuga da miséria, da fome e da exclusão total.  

A condição de travesti é a que mais desafia a heteronormatividade. Essas 

pessoas não aceitam se conformar a padrões definidos de gênero e sexualidade. Como não são 

vistas nem como homens nem como mulheres, são alijadas do convívio social, o que produz 

efeitos de várias ordens – social, afetiva, emocional, econômica etc. São outsiders. Estão à 

margem do que a sociedade define como aceitável. Ao serem excluídas do mercado de 

trabalho formal, têm a luta por direitos enfraquecida, já que não dispõem de influência para 

impor suas pautas à discussão na esfera pública.  

Torma (2013) faz um interessante diagnóstico da inserção das lésbicas no 

mercado de trabalho. Entrevistando oito mulheres lésbicas que trabalham em empresas 

públicas e privadas, a pesquisadora constata que boa parte delas prefere esconder sua 

orientação sexual para não enfrentarem tantos obstáculos no ambiente de trabalho. Um 

aspecto que chama a atenção é o fato de as mulheres lésbicas, em geral, ganharem mais do 

que as mulheres heterossexuais. Indica que uma das razões para tanto é que as relações 

homoafetivas tendem a ser mais equilibradas na divisão de tarefas.  
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Afirma essa mesma autora que as lésbicas conseguem ascender 

profissionalmente com menos dificuldades em comparação aos homossexuais masculinos. A 

maior possibilidade de ocuparem cargos de chefia, ao contrário de seus pares gays, é 

explicada pela aversão das organizações a homens afeminados, pois esses são vistos como 

incapazes para liderar equipes, ao passo que as mulheres lésbicas, por supostamente serem 

mais masculinizadas, estariam mais aptas a avançar na carreira justamente por se afastarem 

dos traços “femininos”. Contudo, apesar dessa aparente vantagem, as homossexuais também 

têm que se policiar a todo o momento para não explicitarem a sua orientação sexual, pois isso 

pode ensejar dificuldades com colegas intolerantes e com clientes externos da organização. 

As mulheres lésbicas entrevistadas afirmam, ainda, que a discriminação 

sofrida por homens gays é maior, em virtude dos padrões sociais de heteronormatividade 

associada à masculinidade. Homens homossexuais, sob esse ponto de vista, não mereceriam 

crédito por não se conformarem ao que se concebe como uma postura masculina. As lésbicas, 

por outro lado, estariam até em posição de maior destaque em relação às mulheres 

heterossexuais, pois tendem a ter salários mais altos e a ocupar mais espaços de poder nas 

organizações. A autora ressalta, todavia, que essa visão sobre as lésbicas está eivada de 

preconceitos ainda maiores do que aqueles direcionados aos homens gays. Isto porque a 

sociedade sequer conceberia como possível o relacionamento afetivo entre duas mulheres, 

sem a presença de um homem. Essa invisibilização das lésbicas, portanto, seria ainda mais 

perniciosa, pois duvida da própria possibilidade de haver relações sem o elemento masculino.  

Chacartegui (2010) traz outro dado que permite que se desconstrua a ideia 

de que as mulheres lésbicas necessariamente estão em situação de maior vantagem em relação 

às mulheres heterossexuais e aos homens homossexuais. Aponta que as lésbicas correm maior 

risco de sofrer assédio sexual, conforme exposto em norma para prevenção de assédio sexual 

na União Europeia. Seguindo sua exposição, a autora argumenta que as mulheres lésbicas 

enfrentam uma dupla discriminação, motivada por preconceitos de gênero e de orientação 

sexual. Essa dupla discriminação pode estar associada a outros elementos, tais como a etnia, a 

religião e o fato de ter ou não ter filhos. Embora comumente recebam mais do que mulheres 

heterossexuais, as mulheres lésbicas ainda assim têm menores salários em comparação aos 

homens heterossexuais. Além da diferença remuneratória, a principal forma de violência 

contra homossexuais é o assédio, que se traduz em discriminações direta e indireta. Esse 

tratamento discriminatório faz com que os casos de depressão, ansiedade e outras doenças 

mentais sejam mais recorrentes em mulheres lésbicas e bissexuais do que em mulheres 
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heterossexuais. A autora aponta como caminho de reparação quanto a diferenças 

remuneratórias injustificadas o acesso ao Poder Judiciário, tomando como paradigma a 

remuneração de um homem branco e heterossexual que exerce as mesmas funções.  

Além das lésbicas e das pessoas transgêneras, os bissexuais são alvo de 

profunda incompreensão tanto de heterossexuais quanto de homossexuais. Tweedy e 

Yescavage (2015) demonstram que há uma invisibilização das pessoas bissexuais. Elas são 

vistas ou como pessoas confusas ou como pessoas moralmente decadentes. Não se admite que 

alguém possa se sentir atraído por ambos os gêneros. A fluidez da sexualidade dos bissexuais 

não é aceita pela sociedade. Assim, os bissexuais são alvo de maior preconceito e 

discriminação em relação aos homossexuais.  

A bissexualidade quebra o binarismo homossexual-heterossexual. A 

sociedade define o heterossexual a partir do homossexual. Nesse sentido, os bissexuais 

confrontam diretamente os parâmetros para definição da orientação sexual. A fluidez de 

atração sexual não é vista como legítima. Essa percepção contribui para o desconhecimento 

da discriminação específica vivenciada por pessoas bissexuais. É comum que se afirme que a 

quase inexistência de estudos sobre a bissexualidade se deve ao não enfrentamento de 

discriminação por esse grupo, salientam as autoras. A realidade empírica, entretanto, 

evidencia a falsidade dessa ideia. Bissexuais são tão discriminados quanto homossexuais e 

transexuais. 

Um dado trazido pelas autoras diz respeito à busca pelo Poder Judiciário 

para requerer reparações em situações de discriminação. Embora os bissexuais formem a 

minoria sexual mais numerosa nos Estados Unidos, os casos levados aos tribunais por esse 

grupo são insignificantes em comparação às ações movidas por gays e lésbicas. O sucesso nas 

demandas existentes é pouco expressivo. Os bissexuais são identificados pelo Poder 

Judiciário como uma categoria hipotética de indivíduo que comete assédio contra pessoas de 

ambos os sexos. Ou seja, são vistos como agressores, e não como vítimas. Além disso, nos 

vários casos norte-americanos nos quais se discutiu o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo, um dos argumentos mais utilizados foi o de que se deveria permitir o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, pois elas seriam incapazes de sentir atração pelo outro sexo. Ora, 

afirmam as autoras, é plenamente possível e comum que uma pessoa bissexual se case com 

uma pessoa do mesmo sexo, logo, não se deve falar em “casamento gay” versus “casamento 

heterossexual”, mas em casamento entre pessoas do mesmo sexo e casamento entre pessoas 
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de sexos diferentes. De certa forma, aperceberam-se os defensores do casamento entre 

pessoas do mesmo sexo que incluir os bissexuais poderia enfraquecer a demanda perante o 

Judiciário. Para combater essa visão, as autoras mencionam o casamento inter-racial. O direito 

de um homem se casa com uma mulher negra não decorre do fato de ele não poder se 

apaixonar por uma mulher branca, mas se funda na própria noção de igualdade. Do mesmo 

modo, uma pessoa deve ter o direito de se casar com uma pessoa do mesmo sexo não porque 

ela não possa eventualmente se apaixonar por uma pessoa de sexo distinto, mas sim porque 

excluir das pessoas o direito de se casarem com quem bem entenderem fere a liberdade e a 

igualdade.  

Com relação aos dados empíricos obtidos a partir de questionário aplicado a 

pessoas bissexuais dos Estados Unidos e de outros países anglófonos, as pesquisadoras 

constataram que 51,7% dos entrevistados afirmaram já ter vivenciado discriminação motivada 

por sua bissexualidade. Entre bissexuais negros, 68,8% indicaram já ter sofrido discriminação 

em razão de sua orientação sexual. Quanto aos tipos de discriminação vivenciados, 58,1% dos 

entrevistados informaram que a principal forma de violência ocorre sob a forma de piadas e 

comentários maldosos. Indicam, ainda, a ocorrência de assédio sexual, acesso desigual a 

benefícios, assédio verbal motivado por identidade ou expressão de gênero, supervisão 

exagerada em comparação aos demais trabalhadores, exigências de desempenho mais 

elevadas, comentários discriminatórios em entrevistas de emprego e punições mais 

exageradas. 

O que se percebe nos estudos analisados é que a discriminação por 

orientação sexual e identidade de gênero é realidade que afeta milhões de trabalhadores 

LGBTs, tanto no Brasil quanto em outros países. As formas de violações de direitos são 

múltiplas. No entanto, verifica-se que a discriminação indireta é o modo mais recorrente de 

tratamento discriminatório de minorias sexuais. Há insuficientes políticas públicas e ações 

privadas para o combate a esse tipo de discriminação. Em geral, os LGBTs são deixados à 

própria sorte, relegados à posição de profissionais de segunda categoria que são obrigados a 

não explicitar sua orientação sexual e/ou identidade de gênero para não sofrerem preconceito. 

Entretanto, uma postura de “discrição” não afasta a ocorrência de manifestações de desapreço 

por homossexuais, bissexuais e transgêneros. Diante dessa realidade, cabe ao direito a criação 

de normas jurídicas aptas a permitir a efetiva inclusão de minorias sexuais. Levando-se em 

consideração todos os argumentos e dados existentes nos estudos abordados, elabora-se, na 

sessão seguinte, um panorama geral das normas já existentes no direito brasileiro para a 
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proteção de minorias sexuais, tanto pela via legislativa quanto pela via judicial, sem deixar de 

lado a necessária crítica à insuficiência de instrumentos jurídicos robustos para a efetiva 

proteção de trabalhadores LGBTs. 

 

2.3. Formas de combate à discriminação por orientação sexual e/ou identidade de 

gênero no ambiente profissional: a insuficiência das normas existentes no direito 

brasileiro e as propostas de modificações na abordagem da homofobia pelo 

sistema jurídico pátrio 

A Constituição Federal proíbe quaisquer formas de discriminação. Elenca-se 

como “objetivo fundamental” do Estado brasileiro “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 

(art. 3º, IV, CF). Nesse sentido, a fonte mais importante de combate a tratamentos 

discriminatórios é a Carta Magna, que veda todos os tipos de discriminação, apesar de não 

mencionar explicitamente as categorias de orientação sexual e identidade de gênero (RAUPP 

e RIOS, 2014, p. 164).  

De qualquer maneira, ainda que a Constituição não tratasse especificamente 

da proibição da discriminação, o próprio princípio da igualdade já seria apto a afastar 

qualquer possibilidade de tratamento diferenciado injustificado (RAUPP e RIOS, 2014, p. 

164).  

A proteção pode ser efetivada tanto pela via legislativa quanto pelos 

caminhos do judiciário (RAUPP e RIOS, 2014, p. 164). Assim sendo, os Tribunais vêm 

reconhecendo que a proibição contra a discriminação por orientação sexual fundamenta-se na 

vedação ao tratamento discriminatório motivado por sexo (RAUPP e RIOS, 2014, p. 165). 

Em acréscimo a isso, tem-se a Convenção Interamericana contra Toda Forma de 

Discriminação e Intolerância, que amplia o raio de proteção de minorias sexuais contra 

tratamentos injustos (RAUPP e RIOS, 2014, p. 165). 

Dado o caráter cogente das normas constitucionais, não seriam necessárias 

normas específicas para a proteção de minorias sexuais. Contudo, o que se observa é que a 

norma insculpida na Constituição possui baixíssimo grau de efetividade. As situações de 

discriminações diretas e indiretas descritas na sessão anterior demonstram que não há 
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observância do parâmetro constitucional. Minorias sexuais são submetidas a múltiplas formas 

de discriminação. 

No rol de garantias de direitos e garantias fundamentais, estabelece-se que 

“a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” (art. 

5º, XLI, CF). Embora a Constituição assegure o tratamento igualitário de todos, é por meio de 

legislação ordinária que se estabelecem as sanções administrativas, penais e civis a serem 

cominadas em situações de violações de direitos de minorias sexuais. 

Na esfera penal, os denominados “crimes contra a honra” objetivam a 

proteção do bem jurídico extrapatrimonial referente a condições intersubjetivas de 

reconhecimento. Assim, existem os tipos penais de calúnia, difamação e injúria, expressos nos 

artigos 138, caput e parágrafos, 139, caput, e 140, caput, do Código Penal. Dentre esses tipos 

penais, o mais aplicável a situações de agressões verbais é o de injúria, configurado a partir de 

ofensas à dignidade e ao decoro de qualquer pessoa.  

No entanto, a crítica a ser feita é que o tipo de discriminação experimentado 

por minorias sexuais exige a criação de normas penais que punam comportamentos 

antijurídicos motivados por orientação sexual e identidade de gênero. No Congresso Nacional, 

existe o Projeto de Lei da Câmara n.º 122/2006, proposto pela deputada federal Iara Bernardi 

(PT/SP), que se encontra em tramitação há vários anos e enfrenta oposições raivosas da 

chamada “Bancada Evangélica”, que afirma que a aprovação da lei importaria no cerceamento 

dos direitos de livre manifestação do pensamento e de liberdade religiosa. Ora, nenhum 

direito é absoluto. A manifestação de atos discriminatórios deve ser sancionada penalmente, 

menos pela real efetividade do sistema penal e mais pelo necessário simbolismo da fixação 

pelo Estado de que determinados comportamentos são discriminatórios e não devem ser 

tolerados em uma sociedade democrática.  

Apesar disso, a população LGBT continua sem a proteção específica do 

direito penal, que, do ponto de vista prático, repita-se, é pouco efetivo para evitar a ocorrência 

de tratamentos discriminatórios, mas, do ponto de vista simbólico, enseja a afirmação de o 

Estado se preocupa com minorias sexuais e exige de todos que respeitem a livre manifestação 

de orientação sexual e identidade de gênero. Vê-se, desse modo, que, apesar de a Constituição 

determinar que a lei deve punir o ato de discriminação atentatório contra qualquer indivíduo, 
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as pessoas LGBTs são deixadas à margem, com se não fossem merecedoras de igual respeito 

e consideração. 

No âmbito penal, Raupp e Rios (2014, p. 162) ressaltam que as narrativas 

sobre os crimes homofóbicos colocam as vítimas em situação de passividade, privilegiando as 

figuras dos agressores e conferindo grande relevância às afirmações dos agentes do Estado, o 

que revela o enfoque equivocado do Poder Público no enfrentamento do problema da 

discriminação, perspectiva essa que enxerga a homofobia somente como questão de segurança 

pública e não como discussão mais ampla sobre o próprio direito de igualdade. Deve-se ter 

em mente que o tratamento discriminatório não se limita aos casos de crimes violentos, pois a 

homofobia compreende casos cotidianos de violência moral e psicológica que afligem as 

minorias sexuais (RAUPP e RIOS; 2014, p. 162). 

Tampouco existem normas penais que sancionem a prática de atos 

discriminatórios por empregadores. Considera-se um ilícito a demissão de uma pessoa por sua 

orientação sexual e identidade de gênero, mas não há tipo penal que comine pena para esse 

comportamento. Com isso, a prática de ato discriminatório contra pessoa LGBT enseja, no 

máximo, condenação por ato ilícito e a determinação de reintegração no emprego. Não se 

pune penalmente pessoas físicas e jurídicas pelo desrespeito aos princípios constitucionais de 

garantia da igualdade e da liberdade. 

No âmbito civil, pode haver condenação por ato ilícito. O Código Civil, em 

seu artigo 186, estabelece que “[a]quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito” e determina, em seu artigo 927, que “[a]quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. É com base nesses dispositivos legais que a 

Justiça do Trabalho condena empregadores pela manifestação de atos discriminatórios, com 

condenação por danos morais e morais. 

Ao deparar-se com violações de direitos, o trabalhador LGBT deve acionar 

o Judiciário para requerer a reparação de danos. Contudo, é necessário verificar de que modo 

as decisões judiciais são construídas, a fim de saber se há efetiva proteção às minorias sexuais 

discriminadas. É importante analisar os argumentos lançados pelos julgadores de maneira 

crítica. A jurisprudência não pode ser estática. O papel do magistrado é buscar a plena 

efetivação dos direitos fundamentais de trabalhadores LGBTs. 
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Maurício Godinho Delgado (2014, p. 679-680) assinala que atitudes 

discriminatórias não encontram espaço na ordem constitucional vigente. Por esse motivo, 

afirma o autor, ao tratar da dispensa discriminatória, que é cabível indenização por dano 

moral, em razão de ato ilícito, conforme preconiza o Código Civil brasileiro. Além da 

proteção constitucional, o referido autor indica a Lei n.º 9.029, de 13 de abril de 1995, como 

relevante instrumento de combate a tratamentos discriminatórios. Com a aplicação dessa lei, 

podem-se delinear três possíveis efeitos da extinção de contratos de trabalho por motivos 

discriminatórios (GODINHO, 2014, p. 679): em primeiro lugar, o trabalhador pode ser 

reintegrado no emprego; caso não seja aconselhável ou possível a reintegração, deve-se 

reconhecer o direito à indenização rescisória; e, finalmente, pode haver conversão de 

demissão com “justa causa” discriminatória em dispensa sem justa causa, estando presentes 

outros requisitos relevantes. 

O art. 4º da Lei n.º 9.029, de 1995, trata das consequências jurídicas da 

dispensa discriminatória, nos seguintes termos:  

Art. 4º O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes 

desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar 

entre: 

I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, 

mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, 

acrescidas dos juros legais; 

II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida 

monetariamente e acrescida dos juros legais. 

 

Interpretação limitadora dessa norma jurídica poderia levar ao entendimento 

de que as proteções por ela abarcadas não atingem pessoas LGBT, uma vez que orientação 

sexual e identidade de gênero não são explicitamente arroladas no art. 1º da Lei:  

Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para 

efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, 

origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as 

hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

 

Tal concepção, contudo, não encontra lugar no direito vigente, 

considerando-se que o princípio da igualdade é basilar para a interpretação de todas as normas 

infraconstitucionais. No Estado Democrático de Direito, não se admite que pessoas sejam 

discriminadas em seu ambiente de trabalho apenas por não se coadunarem a normas 

opressoras de gênero.  
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Em pesquisa no sistema do Tribunal Superior do Trabalho - TST, constata-

se, contudo, que o valor das condenações por danos morais é insignificante. Há, ainda, 

argumentos desqualificadores dos trabalhadores LGBTs. 

Foram analisados 5 (cinco) acórdãos do TST que trataram sobre situações 

de discriminação contra minorias sexuais.  

No primeiro acórdão
7
, discutiu-se a responsabilização da empregadora por 

insultos sofridos por empregado homossexual. O reclamante, professor, sofria agressões 

constantes de seus colegas em virtude de sua orientação sexual. Entendeu-se que a reclamada 

não tomou providências para impedir que os danos ocorressem. Por esse motivo, a empresa 

foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Pelo assédio moral, fixou-se 

indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em agosto de 2015. 

O recurso de revista foi interposto contra acórdão do tribunal de segunda 

instância que trazia o seguinte argumento para a aferição de ocorrência de ato ilícito apto a 

ensejar indenização por danos morais: 

[...] é verdade que havia um ambiente de trabalho com brincadeiras indevidas e 

inconvenientes - as quais chegavam realmente a incomodar o Reclamante, pois ele 

às vezes as repelia -; por outro lado, também é fato que o Reclamante tinha culpa 

concorrente nesse ambiente, pois participava de brincadeiras - igualmente 

inconvenientes - realizadas em detrimento de outros colegas. Assim, a culpa 

concorrente da vítima - como em qualquer evento danoso - há de ser um forte 

elemento para afastar indenização correspondente aos danos morais. 

O argumento presente no acórdão recorrido é que a vítima dos insultos 

homofóbicos não mereceria reparação, pois supostamente também participaria de 

“brincadeiras inconvenientes” com outros colegas. O Tribunal Regional do Trabalho aplicou a 

tese de que, se a vítima de discriminação por orientação sexual fez “brincadeiras” com outros 

colegas, possui culpa concorrente e, portanto, não faz jus à indenização. Claramente, ignora-

se o tipo de discriminação especificamente vivenciado por LGBTs, que é manifestado, na 

maior parte dos casos, por agressões verbais, sendo que os eventuais revides são muito mais 

formas de repelir a agressão do que propriamente ofender o outro. 

                                                           
7
 Processo: RR - 230581-05.2010.5.05.0000. Data de Julgamento: 05/08/2015, Relatora Ministra: Delaíde 

Miranda Arantes, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/08/2015. 
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No segundo caso
8
, o empregado foi admitido para exercer a função de 

atendente. Em razão de seu bom desempenho, foi designado para auxiliar o seu supervisor. 

Tendo se candidato em processo seletivo para a função de supervisão, passou a sofrer 

humilhações de seu chefe. O conteúdo das agressões eram insinuações sobre a sexualidade do 

reclamante. O ambiente estressor o levou a pedir demissão. Postulou indenização por danos 

morais por ter sofrido assédio moral. Em primeira instância, o reclamante obteve a 

procedência do pedido, visto que houve a comprovação de que era vítima constante de 

chacotas perpetradas por superior hierárquico. Fixou-se, ainda, indenização por danos 

materiais, em decorrência dos gastos com tratamento psicológico. A reclamada interpôs 

recursos no Tribunal Regional do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho, mas não 

obteve sucesso. Nesse caso, a indenização por danos morais foi de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), em agosto de 2015. Destaque-se que foi deferido pedido de indenização por danos 

materiais, no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), em razão da necessidade de 

submissão a tratamento psicológico motivado pelas agressões sofridas. 

No terceiro caso
9
, superior hierárquico utilizou termo depreciativo para 

insinuar que o trabalhador era homossexual na presença de outros trabalhadores em duas 

ocasiões. Embora não se tenha reconhecido a existência de assédio moral, entendeu-se que os 

dois atos ilícitos foram graves, ensejando dever de indenizar. O TST reafirmou o 

entendimento de que não se pode questionar a sexualidade do trabalhador, pois tal conduta 

viola direito fundamental. Destoando dos demais casos, foi fixada indenização por danos 

morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

O quinto caso
10

 diz respeito a trabalhador vítima de “brincadeiras” 

constantes de colegas e superiores hierárquicos. Termos pejorativos eram utilizados para 

referir-se ao reclamante. As ofensas iniciaram-se assim que o empregado foi admitido. Com 

tempo, intensificaram-se as agressões. Além de violência verbal, xingamentos eram inscritos 

no local onde desempenhava suas funções. Os superiores hierárquicos não tomaram nenhuma 

atitude para interromper os abusos. Houve a fixação de indenização por danos morais, 

novamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

                                                           
8
 Processo: AIRR - 1366-42.2012.5.03.0100. Data de Julgamento: 05/08/2015, Relator Ministro: Luiz Philippe 

Vieira de Mello Filho, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/08/2015. 
9
 Processo: Ag-AIRR - 62400-63.2011.5.17.0132. Data de Julgamento: 10/06/2015, Relatora Ministra: Kátia 

Magalhães Arruda, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/06/2015 
10

 Processo: AIRR - 998-73.2012.5.04.0013. Data de Julgamento: 15/04/2015, Relator Ministro: Alberto Luiz 

Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/04/2015. 
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Algumas considerações devem ser feitas. Em primeiro lugar, observa-se a 

congruência entre as situações descritas na bibliografia especializada e os casos levados ao 

Tribunal Superior do Trabalho. Na totalidade dos casos analisados – referentes somente ao 

ano de 2015, frise-se, por necessidade de corte temporal para a análise dos posicionamentos 

contemporâneos –, verificou-se a existência de agressões verbais. Em segundo lugar, percebe-

se que o dever de indenizar foi imposto em razão da omissão constante dos empregadores, 

que não empreendem nenhuma medida para fazer cessar os atos de discriminação. Se há 

omissão dos chefes, o comportamento de parte dos colegas de trabalho é, em geral, comissivo, 

pois participam ativamente dos achincalhamentos públicos, sem receberem advertências para 

interromperem os atos depreciativos. Em terceiro lugar, o quantum indenizatório é 

insignificante. Mesmo para uma microempresa, a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), existente em 4 (quatro) dos 5 (cinco) acórdãos expostos, não cumpre a função de 

reparar o dano sofrido, não reprova suficientemente o ato ilícito e não tem caráter preventivo. 

Por fim, e mais relevante, a única sanção aplicada nesses casos é a condenação por ato ilícito. 

A empregadora não é multada, não sofre restrições em seu funcionamento e não é obrigada a 

criar e aplicar políticas de diversidade, pois não existem leis que prevejam tais sanções. 

Conclui-se que a proteção do direito civil é preponderantemente inócua. Não se evita a 

ocorrência de novos casos e acaba-se por estimular a não observância da proibição de não 

discriminação contida na Constituição Federal, já que, enfrentadas todas as instâncias do 

Judiciário Trabalhista, após vários anos, o empregado se vê com um provimento jurisdicional 

favorável, mas que não repara integralmente o dano nem impede que a discriminação se repita 

naquela e noutras instituições. 

Embora do ponto de vista fático, as proteções sejam insuficientes, 

especialmente no âmbito do direito trabalho, é preciso que se aprofunde o estudo daquelas que 

estão à disposição de minorias sexuais discriminadas. Nesse viés, Raupp e Rios (2014, p. 159) 

apresentam os principais instrumentos jurídicos presentes no direito brasileiro e comparado 

que podem ser utilizados para enfrentar a violência homofóbica. Dão ênfase ao chamado 

direito da antidiscriminação, disciplina jurídica de combate aos tratamentos desiguais de 

minorias diversas (RAUPP e RIOS, 2014, p. 160). Defendem que a perspectiva jurídica tem o 

potencial de efetivar os direitos fundamentais de pessoas discriminadas, de modo a permitir o 

enfrentamento das situações de injustiça. Salientam que o direito de igualdade é elemento 

essencial do Estado Democrático de Direito, asseverando que tal categoria contém a 

afirmação política de que todos devem ser tratados do mesmo modo, independentemente de 



 59 

quaisquer características que apresentem (RAUPP e RIOS, 2014, p. 160). Nesse sentido, 

indicam que objetivam não apenas a avaliação da realidade fática, mas sim o estabelecimento 

de condutas normativas que visem a coibir o tratamento discriminatório (RAUPP e RIOS, 

2014, p. 161). 

Como se afirmou em páginas anteriores, a discriminação é qualquer atitude 

de indivíduos, grupos e instituições que tenham o intuito de impedir que grupos socialmente 

desvalorizados venham a usufruir de forma plena de todos os direitos fundamentais 

assegurados tanto pelo ordenamento jurídico brasileiro quanto pelas normas de direito 

internacional público (RAUPP e RIOS, 2014, p. 161). 

Esses autores assinalam que a criação e a implementação de políticas 

públicas de combate à desigualdade – cotas raciais, por exemplo – não são formas de 

discriminação; ao revés, possuem o condão de ampliar a isonomia entre os cidadãos (RAUPP 

e RIOS, 2014, p. 161). Com efeito, a homofobia é vedada pelo ordenamento jurídico, pois 

importa no tratamento desigual de indivíduos, com a imposição de restrições ao exercício 

pleno dos direitos fundamentais dessas pessoas (RAUPP e RIOS, 2014, p. 161).  

Para compreender os instrumentos que o direito oferece para a proteção de 

minorias sexuais, os autores ressaltam a importância da compreensão das categorias de sexo, 

orientação sexual, identidade e expressão de gênero (RAUPP e RIOS, 2014, p. 166). Com 

base em bibliografia especializada (principalmente Judith Butler), demonstram que não há 

identidade entre os conceitos de sexo, sexualidade e gênero, tampouco se deve tentar delimitá-

los a partir de critérios biológicos (RAUPP e RIOS, 2014, p. 166). 

 Sexo, gênero e orientação sexual não são categorias dissociadas da 

realidade e das vivências sociais dos indivíduos. Independentemente das teorizações, a 

vedação à discriminação é justificada de qualquer maneira, pois não se concebe que um 

indivíduo seja tratado de forma diferente em razão de características que o definem (RAUPP e 

RIOS, 2014, p. 166). Mais do que isso, ainda que se tratasse de escolhas, não se poderia 

admitir que as maiorias impusessem suas visões de moralidade à sociedade como um todo 

(RAUPP e RIOS, 2014, p. 166). 

Tendo como referencial a teoria queer, exposta de forma mais detalhada no 

primeiro capítulo desse trabalho monográfico, os autores indicam que os parâmetros de sexo, 

gênero e sexualidade não são estáticos, tampouco constituem o indivíduos (RAUPP e RIOS, 
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2014, p. 167-168). Para além disso, todas essas categorias são construções sociais e 

expressam muito mais uma performance do que propriamente uma identidade fixa inerente 

tanto aos indivíduos identificados como heterossexuais quanto às pessoas que desafiam o 

padrão heteronormativo (RAUPP e RIOS, 2014, p. 167-168).  

A homofobia possui duas faces: consiste em rejeição pessoal aos indivíduos 

LGBTs e em reprovação das próprias sexualidades não predominantes (RAUPP e RIOS, 

2014, p. 168). A homofobia e o sexismo são realidades que se entrecruzam (RAUPP e RIOS, 

2014, p. 168). Ambas fazem a afirmação de que o feminino deve estar subordinado ao 

masculino (RAUPP e RIOS, 2014, p. 168). Assim, a rejeição ao homossexual é fundada numa 

desvalorização do gênero feminino (RAUPP e RIOS, 2014, p. 168). O sistema patriarcal não 

admite que um indivíduo socialmente identificado como homem se envolva com outros 

homens “como se mulher fosse” (RAUPP e RIOS, 2014, p. 168). Trata-se propriamente de 

uma relação de poder e subordinação, em que os homens brancos, heterossexuais e de classe 

média são a expressão da dominação – muito embora, não se deva tomar tal ideia de forma 

simplificada, como se os indivíduos fossem os únicos responsáveis pela estrutura desigual que 

conforma a sociedade; a desigualdade é fruto da interação de fatores de diversas espécies, não 

sendo razoável que se instale um sistema de “competição” para saber quem é “mais 

oprimido”.  

A desigualdade por motivos de orientação sexual e identidade de gênero é 

calcada numa perspectiva heterocêntrica, que propugna pela superioridade da 

heterossexualidade sobre todas as outras formas de manifestações da sexualidade e do gênero 

(RAUPP e RIOS, 2014, p. 169). Traduz-se, assim, num sistema de dominação de uma 

concepção totalizante de sexualidade, a partir da qual são justificados os tratamentos 

diferenciados de indivíduos LGBTs (RAUPP e RIOS, 2014, p. 169). A restrição de direitos é 

justificada com base numa pretensa ordem universal das coisas, na qual cabe aos indivíduos 

amoldarem-se às concepções totalizantes sobre sexo, gênero e sexualidade (RAUPP e RIOS, 

2014, p. 169). O papel do direito, nesse contexto, é quebrar essa perspectiva ilegítima e 

promover a efetiva inclusão de minorias sexuais nos espaços de poder existentes na sociedade 

(RAUPP e RIOS, 2014, p. 169). 

No âmbito do direito positivo, os autores destacam a adoção da Convenção 

Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância (RAUPP e RIOS, 2014, p. 

170). Adotada no espaço da Organização dos Estados Americanos (OEA), o referido tratado é 
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relevante no combate à homofobia (RAUPP e RIOS, 2014, p. 170). Esse instrumento 

internacional é importante para o Brasil, pois incorpora no direito pátrio significativas 

ferramentas para o aperfeiçoamento das medidas jurídicas de combate à discriminação já 

existentes (RAUPP e RIOS, 2014, p. 170). Salientam que a ratificação do tratado poderá 

ampliar as formas de proteção jurídica a pessoas LGBT no direito brasileiro, na medida em 

que a norma faz menção explícita aos critérios proibitivos de orientação sexual, identidade e 

expressão de gênero (RAUPP e RIOS, 2014, p. 170-171).  

No direito brasileiro, o combate à homofobia ocorre tanto por vias 

legislativas quanto por vias judiciárias (RAUPP e RIOS, 2014, p. 174). Embora a 

Constituição Federal não fale em orientação sexual, diversas Constituições estaduais e a Lei 

Orgânica do Distrito Feral o fazem (RAUPP e RIOS, 2014, p. 174). No plano legal, destacam-

se a Lei n.º 9.612/1998, que veda a discriminação por “preferência sexual”, a Lei n. 

10.216/2001, que elenca a orientação sexual como critério proibitivo no sistema de tratamento 

de doentes mentais, a Lei Maria da Penha, que protege mulheres independentemente de sua 

orientação sexual, e a Lei n.º 12.414/2011, que proíbe que critérios de orientação sexual 

influenciem na concessão de crédito (RAUPP e RIOS, 2014, p. 173-174). 

No Congresso Nacional, várias proposições tratam dos direitos de minorias 

sexuais, destacando-se a proposta de criminalização da homofobia (RAUPP e RIOS, 2014, p. 

174). As principais áreas jurídicas envolvidas são o direito de família, o direito previdenciário 

e o direito penal (RAUPP e RIOS, 2014, p. 174).  

O Poder Judiciário é o grande responsável pela maior parte da proteção 

atualmente existente no direito brasileiro (RAUPP e RIOS, 2014, p. 175). Os autores 

destacam os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, no caso da união homoafetiva 

destacadamente, do Superior Tribunal de Justiça, que há bastante tempo vem assegurando aos 

casais homossexuais os mesmos direitos garantidos aos heterossexuais, do Tribunal Superior 

Eleitoral, que reconheceu a proibição de candidatura da companheira de uma prefeita em 

exercício, e do Tribunal Superior do Trabalho, no qual são recorrentes os casos de ações de 

indenização por danos morais motivados por discriminações por orientação sexual (RAUPP e 

RIOS, 2014, p. 175-176).  

Em seguida, os autores propugnam que a temática da orientação sexual é a 

que mais recebe atenção no direito brasileiro (RAUPP e RIOS, 2014, p. 177). As questões 



 62 

referentes às pessoas transgêneras são deixadas de lado (RAUPP e RIOS, 2014, p. 177). 

Assim, propõem-se a tratar com mais detalhes dos instrumentos jurídicos disponíveis às 

travestis e transexuais (RAUPP e RIOS, 2014, p. 177) e das ausências do direito na questão 

de identidade de gênero.  

Por meio de dados estatísticos, demonstram que os transgêneros são as 

principais vítimas da violência homofóbica, principalmente nos casos de lesão corporal grave 

e homicídio (RAUPP e RIOS, 2014, p. 178). Desse modo, indicam a urgência de que a 

legislação que criminaliza a homofobia seja aprovada, a fim de que a proteção a essas pessoas 

seja ampliada (RAUPP e RIOS, 2014, p. 179). São inúmeras as violações aos direitos de 

transexuais e travestis. A limitação do direito de locomoção é outro caso de intenso 

desrespeito às mulheres trans, que são mantidas contra sua vontade em espaços de 

prostituição (RAUPP e RIOS, 2014, p. 179).  

Outra questão que afeta sobremaneira as pessoas transgêneras diz respeito à 

identidade civil (RAUPP e RIOS, 2014, p. 180). As transexuais enfrentam dificuldades para 

inserir em seus registros os nomes e o sexo com o qual se identificam (RAUPP e RIOS, 2014, 

p. 180). De forma geral, as transexuais conseguem a alteração de seus registros apenas pela 

via judicial, exigindo-se, em muitos casos, que já tenham passado pelo processo de 

transgenitalização (RAUPP e RIOS, 2014, p. 180). Há demandas perante o Poder Judiciário 

para que se exclua essa exigência (RAUPP e RIOS, 2014, p. 180). No âmbito da União e de 

alguns Estados, é facultada às travestis e transexuais a adoção do nome social, o que não se 

considera suficiente para efetivar a plena inclusão dessas cidadãs (RAUPP e RIOS, 2014, p. 

181).  

Dentre as propostas legislativas em tramitação no Parlamento, destaca-se a 

Lei João W. Nery, que busca assegurar às pessoas transgêneras a possibilidade de adoção do 

nome social, de modificação do nome civil e do sexo no Registro Civil de Pessoas e de acesso 

gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), ao procedimento cirúrgico de 

transgenitalização (RAUPP e RIOS, 2014, p. 181-182),  

Com o julgamento favorável de ação civil pública que objetivava a inclusão 

do procedimento transexualizador no rol de procedimentos gratuitos do SUS, o Ministério da 

Saúde publicou uma série de portarias que permitem o acesso de pessoas transgêneras aos 
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procedimentos para adequação do sexo biológico ao gênero que expressam (RAUPP e RIOS, 

2014, p. 182-183).  

As questões que afetam travestis e transexuais são as que mais exigem ação 

do Poder Público, pois essas pessoas são as que estão em posição de maior vulnerabilidade 

(RAUPP e RIOS, 2014, p. 183). Assim, a inclusão dos critérios proibitivos de expressão e 

identidade de gênero é fundamental para a plena inclusão dessas pessoas e para o combate aos 

tratamentos discriminatórios (RAUPP e RIOS, 2014, p. 184).  

Por fim, concluem que a prevalência da homofobia na sociedade brasileira 

exige a adoção de instrumental jurídico adequado para a efetivação da proteção às minorias 

sexuais (RAUPP e RIOS, 2014, p. 184). Faz-se necessário enfrentar de modo real a violência 

homofóbica que atinge pessoas LGBT no Brasil (RAUPP e RIOS, 2014, p. 184). O direito da 

antidiscriminação, portanto, é elemento essencial para a promoção de uma sociedade mais 

justa e igualitária, na qual as pessoas não sejam discriminadas por motivos de orientação 

sexual ou identidade de gênero (RAUPP e RIOS, 2014, p. 185). 

Confrontando-se os casos de discriminação homofóbica tanto no ambiente 

de trabalho quanto em outras esferas sociais, percebe-se que, embora formalmente vários 

direitos sejam assegurados às pessoas LGBT, com decisões favoráveis do Poder Judiciário em 

vários ramos do direito, ainda não se alcançou situação de plena igualdade entre os 

indivíduos, em que categorias como orientação sexual e identidade de gênero sejam 

respeitadas. Não se pode acreditar que as falhas no processo de reconhecimento de minorias 

sexuais devam-se apenas ou primordialmente ao direito. Verifica-se ausência de interesse dos 

Poderes Executivo e Legislativo em pautar questões de igualdade entre pessoas LGBTs e 

pessoas heterossexuais. O Parlamento é refratário a qualquer possibilidade de avanço social 

em benefício de pessoas LGBTs, pois está colonizado por fundamentalistas religiosos que se 

utilizam do sofrimento e do sangue de milhões de homossexuais, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais para alcançarem seus objetivos de perpetuação no poder. Infelizmente, 

o Congresso Nacional deixa a descoberto cidadãs e cidadãos que merecem respeito, como 

exigência do próprio Estado Democrático de Direito. Do mesmo modo, o Poder Executivo é 

tímido em ações de promoção de igualdade substancial para as minorias sexuais. O que se 

pode afirmar, com isso, é que são necessárias políticas públicas de conscientização sobre a 

necessidade de respeito às minorias sexuais e repressão efetiva a comportamentos 

homofóbicos, não com a ilusão de que as pessoas LGBT serão plenamente aceitas, mas tendo-
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se em conta que esse ideal deve ser perseguido, não se podendo cair numa posição de 

conformismo. 

Os movimentos LGBT também precisam ser democratizados. Evidenciou-se 

que mulheres queer, bissexuais e pessoas transgêneras são alvo de perseguição ainda mais 

atroz. Os crimes violentos e a quase total exclusão do mercado de trabalho atingem 

primordialmente travestis. Acaba-se por reproduzir dentro desse movimento político os 

mesmos preconceitos existentes na sociedade, com a perpetuação da lógica binarista, que 

divide os gays em passivos e ativos e as lésbicas em masculinizadas e femininas. A 

heteronormatividade leva as pessoas bissexuais à quase total invisibilização. Encontrou-se 

apenas um estudo sobre bissexuais e preconceito no mercado de trabalho, o qual se referia à 

realidade norte-americana, não existindo – pelo menos, nas principais bases de dados – 

estudos aprofundados sobre a experiência desses indivíduos no ambiente profissional. Embora 

se fale um pouco mais sobre as mulheres queer, a disparidade entre a abordagem de 

experiências homossexuais-masculinas-brancas-medioclassistas e as vivências de lésbicas, 

mulheres bissexuais, mulheres trans e travestis é gritante.  

Como se tratará no capítulo seguinte, o reconhecimento de minorias sexuais 

é imprescindível para a inclusão plena desses grupos, pois a formação de identidade do 

indivíduo exige interação com o outro, em um processo em que se busca o reconhecimento 

expresso em três esferas: amor, solidariedade e estima. Essa é possível caminho para a 

superação dos impasses com que se deparam os movimentos LGBTs brasileiros. 
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3. TRABALHADORES LGBT: O RECONHECIMENTO DAS 

MINORIAS SEXUAIS COMO CONDIÇÃO DE INCLUSÃO PLENA 
 

3.1. A teoria do reconhecimento de Axel Honneth 

 

Marcos Nobre (2003, p. 7-8), ao apresentar a obra “Luta por 

reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais”, de Axel Honneth, situa esse autor 

no rol de pensadores da teoria crítica. Honneth coloca-se em oposição a certas ideias de 

Habermas, com o objetivo de encontrar possíveis saídas para a presente situação de impasse 

diante de certos problemas sociais (NOBRE, 2003, p. 11-14).  

Habermas afirma a necessidade de uma racionalidade comunicativa, como 

modo de responder às formulações de Adorno e Horkheimer, na “Dialética do 

Esclarecimento”, a respeito da existência de uma racionalidade instrumental como a única 

possível (NOBRE, 2003, p. 11-14).   

Em contraste com o pensamento habermasiano, Honneth parte do 

pressuposto de que é o dissenso o elemento fundamental da sociedade moderna (NOBRE, 

2003, p. 18). Em assim sendo, parte-se do conflito para a formulação de uma teoria social. 

Nesse processo, o reconhecimento é elemento fundamental para o processo de formação 

identitária e o consequente granjear de direitos de grupos discriminados. 

Honneth distancia-se de certa tradição da filosofia moderna que toma como 

elemento central a luta por autopreservação e busca em Hegel os elementos de uma teoria que 

aborde questões como o desrespeito em diferentes níveis, tendo como mote os conflitos 

sociais (NOBRE, 2003, p. 18).  

A partir desses esclarecimentos iniciais, pode-se afirmar que o combate aos 

tratamentos discriminatórios contra pessoas LGBT requer que esse grupo obtenha 

reconhecimento do ponto de vista intersubjetivo, em um processo que envolve lutas sociais 

diversas. Essa assertiva baseia-se nas formulações do filósofo alemão Axel Honneth, que 

desenvolveu, a partir dos escritos do jovem Hegel e do psicólogo social George Herbert 

Mead, uma teoria social de conteúdo normativo sobre a “gramática moral dos conflitos 

sociais”. As ideias principais do teórico de Frankfurt estão contidas na obra “A Luta por 

Reconhecimento: a Gramática Moral dos Conflitos Sociais”. 

Honneth (2003, p. 23) salienta a importância que as lutas políticas assumem 

no processo de reconhecimento. Em prefácio ao trabalho mencionado, o autor afirma que tem 
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a pretensão de formular, tendo por alicerce a ideia de “luta por reconhecimento” de Hegel, 

uma teoria social de conteúdo normativo. 

Axel Honneth (2003, p. 23-24) desenvolve seu projeto em três partes. Em 

primeiro lugar, reconstrói os argumentos de Hegel acerca do reconhecimento, levando em 

consideração as correntes teóricas predominantes na filosofia contemporânea, uma vez que 

existem certas noções metafísicas em Hegel que não mais se sustentam no pensamento atual. 

Em seguida, inter-relaciona a teoria hegeliana e o pensamento social de G. H. Mead, autor que 

trata do reconhecimento de modo empírico. Nesse ponto, constata que o indivíduo necessita 

de três formas de reconhecimento para que possa ter uma boa imagem de si mesmo: amor, 

direito e estima. Após, Honneth aborda, a partir da clássica divisão entre as esferas de 

reconhecimento, as três formas de desrespeito existentes: violação, privação e degradação, 

cada qual capaz de levar a conflitos sociais, em processo cíclico de ampliação das liberdades 

social e individual. Por fim, constrói uma teoria normativa sobre os conflitos sociais.  

Segundo Honneth (2003, p. 29-30), Hegel não segue os caminhos 

tradicionais da filosofia política moderna, pois toma como sustentáculo teórico para as suas 

formulações caminhos não trilhados pela filosofia moderna, em vez de partir de leituras 

habituais de autores como Maquiavel, Hobbes e Locke. 

Honneth afirma que Hegel reinterpreta a categoria de autonomia individual, 

tal qual desenvolvida por Kant, deixando de conferir-lhe somente efeitos normativos para 

também tratar dos efetivos impactos que a autonomia do indivíduo exerce sobre a realidade 

social. 

Segundo Honneth (2003, p. 29-30), os escritos de Hegel quando professor 

em Jena são importantes por trazerem os contornos mais ou menos definidos de uma teoria 

social que toma o reconhecimento como categoria primordial, em que os indivíduos partem de 

motivações morais para as suas atitudes, objetivando o reconhecimento de seus pares, para 

fins de formação identitária. Honneth destaca que a intenção de Hegel é demonstrar como os 

impulsos morais levam os indivíduos a buscarem interagir uns com os outros para a obtenção 

de reconhecimento social, configurando-se os pressupostos para o alcance da liberdade, 

deixando de lado a intepretação tradicional de que é a luta por autopreservação que conduz as 

ações das pessoas. 
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A filosofia social moderna baseia-se em uma ideia de “luta por 

autopreservação”, já que os indivíduos estariam em constante luta uns contra os outros, como 

afirma Hobbes, o que levaria à necessidade de instituição do Estado como poder político 

repressor capaz de assegurar a paz social (HONNETH, 2003, p. 31). O primeiro a fazer 

menção à ideia de necessidade de sobrevivência é Maquiavel, que entende que os indivíduos 

estão em conflito permanente, o que os leva a buscar não serem destruídos por seus 

semelhantes.  

O que desencadeia esse entendimento de que se deve lutar pela 

autopreservação, segundo Honneth (2013, p. 32), são as grandes reconfigurações sociais e 

políticas pelas quais a Europa Ocidental passa a partir do final da Idade Média, quando visões 

clássicas como o agir político voltado ao ideal de harmonia estrutural entre as partes 

constitutivas de uma sociedade em que todos desempenham papéis específicos e de procura 

por formas de viver a boa vida, com instituições e leis justas, perdem espaço para novas 

concepções sobre a sociedade, o Estado e, principalmente, o indivíduo. 

Para Maquiavel, portanto, o ser humano é essencialmente egoísta e atua com 

vistas a atingir o poder político. Assim, desconfia sempre do outro, pois se tem como ideia 

incontestável que a natureza humana não pode ser alterada. É nesse sentido, segundo 

Honneth, que a ideia de luta por autopreservação surge pela primeira vez no pensamento 

político moderno. 

Em Hobbes, por outro lado, está-se diante de novo contexto histórico, em 

que se exige uma abordagem científica do que se entende por “natureza humana” 

(HONNETH, 2003, p. 33-34).  

Para o filósofo inglês, o que caracteriza os seres humanos é o fato de se 

preocuparem com seu bem-estar futuro e de empreenderem ações para alcançar o intento de 

conseguirem o que entendem por imprescindível para o atendimento de seus desejos e 

necessidades (HONNETH, 2003, p. 35). Todavia, o indivíduo não tem condições de prever 

quais são as pretensões do outro, não sabendo se pode haver choque de interesses. Em razão 

disso, procura aumentar o seu espaço de atuação em relação aos demais, para que possa 

exercer poder sobre o outro, evitando que alguém se insurja contra seus interesses.  

Para o alcance de estabilidade nas relações humanas, desta feita, requer-se 

que os indivíduos cooperem uns com os outros, descortinando suas intenções. Como no 
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estado de natureza, isso não pode ocorrer, já que se tem a ideia de que o outro é um agressor 

potencial e todos estão em estado de guerra, ainda que a violência seja apenas iminente, é 

necessário um aparato para atingir esse intento de paz social. Para que se saia do estado de 

natureza, que é esse constante municiar-se contra todos para evitar ataques, Hobbes conclui 

que somente o Estado pode assegurar situação de relativo equilíbrio por meio do poder do 

soberano, visto que impediria os indivíduos de destruírem uns aos outros. 

Após expor as concepções de Maquiavel e Hobbes, Honneth (2003, 35-36) 

afirma que o projeto de Hegel é justamente voltar-se contra concepções de agir político que 

levam em consideração a necessidade de lutas por autopreservação diante da possibilidade de 

conflito.  

Com pretensões críticas, Hegel parte do modelo hobbesiano de luta social, 

reconfigurando-o, em razão de alterações nos sistemas econômico e político, para conferir 

papel de relevo à intersubjetividade, entendendo que uma teoria moral não pode se basear em 

compreensões que tomam o indivíduo em si mesmo como fundamento teórico, pois 

concepções atomísticas são incapazes de oferecer respostas adequadas aos conflitos sociais 

(HONNETH, 2003, p. 36-39).  

Como influências importantes para a formulação da categoria do 

reconhecimento nos moldes hegelianos, Honneth (2003, p. 37-38) aponta que o filósofo 

alemão dos séculos XVIII e XIX valeu-se das contribuições teóricas de Hölderlin acerca dos 

limites das compreensões individualistas em Kant, dos clássicos Platão e Aristóteles, que dão 

grande importância à relação intersubjetiva para a atuação política, e, por fim, dos 

economistas liberais ingleses, que o levaram a entender que o mercado é inescapável e os 

indivíduos nele se inserem por meio de liberdades negativas. Tomando essas referências, 

Hegel passa a defender que as perspectivas atomísticas, que se baseiam em noções como 

natureza humana – Maquiavel e Hobbes – ou razão prática transcendental – Kant e Fichte, são 

insuficientes para que se possa entender o sistema social, visto que não preveem parâmetros 

éticos, advindos de relações intersubjetivas. Para Hegel, nos termos de Honneth, “uma 

sociedade reconciliada só pode ser entendida de forma adequada como uma comunidade 

integrada de cidadãos livres” (HONNETH, 2003, p. 40). O que Hegel denomina de 

“totalidade ética” é essa relação intersubjetiva característica do mundo antigo. O modelo de 

cidade-Estado inspira Hegel a formular uma teoria sobre a sociedade como um todo orgânico, 

em que há reconhecimento mútuo, “o que deve implicar que a vida pública teria de ser 
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considerada não o resultado de uma restrição recíproca dos espaços privados da liberdade, 

mas, inversamente, a possibilidade de uma realização da liberdade de todos os indivíduos em 

particular” (HONNETH, 2003, 41). 

Hegel atribui, ainda, grande importância aos costumes no processo de 

exercício dessa liberdade ampla e, indo além dos sistemas platônico e aristotélico, defere 

especial papel ao direito e à propriedade, como resultado de suas interpretações das teorias 

econômicas de matriz liberal originadas na Inglaterra, o que, em termos práticos, significa que 

os que eram considerados escravos pelos antigos são inseridos como cidadãos na 

modernidade por seu potencial de trabalho (HONNETH, 2003, p. 41-42). 

Superando as perspectivas atomísticas, Hegel empreende o seu projeto em 

Jena, com o intuito de expressar a importância da eticidade no processo de formação social, 

procurando saber quais são as categorias que podem explicar como a sociedade pode ter 

“coesão ética no reconhecimento solidário da liberdade individual de todos os cidadãos” 

(HONNETH, 2003, p. 42). Nesse sentido, a sociedade não é posterior o indivíduo, como os 

contratualistas dizem. Os indivíduos formam laços éticos que são concomitantes ao 

surgimento da sociedade, ou seja, não se pode entender que o ser humano enxergue o mundo 

do ponto de vista individual e, em seguida, decida fazer parte da coletividade para não ser 

destruído por seus semelhantes (HONNETH, 2003, p. 43). Hegel compreende que 

organizações sociais mais complexas são derivadas de comunidades mais simples, não de 

indivíduos (HONNETH, 2003, p. 42). Surgem, contudo, problemas para o pleno 

desenvolvimento de relações éticas e da liberdade individual, que Hegel procura superar 

empreendendo releitura, com base em Fichte, do conceito de luta presente em Hobbes 

(HONNETH, 2003, p. 45-46). Forma-se assim o conceito de reconhecimento em Hegel: os 

indivíduos interagem e, com isso, tem a sua identidade formada, o que leva à consolidação da 

liberdade individual, constituindo-se, assim, um processo dinâmico que concilia as categorias 

de sociedade e indivíduo (HONNETH, 2003, p. 46-47). O processo de luta importa, portanto, 

em relação não de confronto, mas de interação ética, que “objetiva o reconhecimento 

intersubjetivo das dimensões da individualidade humana” (HONNETH, 2003, p. 48).  

Em síntese, Honneth (2003, p. 58) argumenta que Hegel entende que os 

conflitos sociais são responsáveis pelo processo de reconhecimento recíproco, no qual os 

indivíduos percebem que precisam uns dos outros para formar a própria identidade.  
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Em trabalhos posteriores, desenvolvidos em Jena, para formar a sua teoria 

sobre o espírito, Hegel volta a tratar do reconhecimento, indicando o amor, manifestado em 

relações afetivas e sexuais entre o homem e a mulher, como o primeiro espaço de 

reconhecimento, pois “só na própria experiência de ser amado o sujeito querente é capaz de 

experienciar-se a si mesmo pela primeira vez com um sujeito carente e desejante” 

(HONNETH, 2003, p. 78). 

Em seguida, Honneth (2003, p. 90) indica que Hegel reformula a construção 

de Hobbes acerca da “luta por autopreservação”, apresentando a “luta por reconhecimento” 

como o processo que leva ao surgimento do Estado e ao consequente estabelecimento de 

direitos e deveres. Ao contrário do que afirma Hobbes, não é o medo de sofrer agressões que 

conduz os indivíduos a participarem do contrato social, mas sim a necessidade de serem 

reconhecidos pelos outros (HONNETH, 2003, p. 86). Tem-se, a partir de então, o 

reconhecimento jurídico. 

Honneth (2003, p. 113-114) afirma que Hegel abandona esse caminho de 

abordagem teórica, deixando de lado o enorme potencial que a noção de luta por 

reconhecimento possui no entendimento da dinâmica dos conflitos sociais, para seguir no 

desenvolvimento das ideias pelas quais ficou conhecido, notadamente no campo da filosofia 

da consciência. 

Embora o fato de Hegel não ter seguido no estudo do processo de luta por 

reconhecimento como meio de compreensão do social constitua dificuldade relevante para a 

reconstrução de suas ideias, outro problema que se coloca é a presença nas formulações 

hegelianas de elementos metafísicos que não mais são considerados pelo pensamento 

contemporâneo (HONNETH, 2003, 117). A ausência de elementos empíricos em Hegel faz 

com que Honneth busque em George Herbert Mead os elementos necessários para elaborar 

uma teoria social de conteúdo normativo.  

Em Mead, Honneth (2003, p. 125) pode encontrar os fundamentos pós-

metafísicos que poderão submeter a escrutínio as conclusões de Hegel a respeito do processo 

de reconhecimento. Como base na psicologia social, Mead, ao buscar entender o “psíquico”, 

quer saber como o indivíduo se reconhece como sujeito (HONNETH, 2003, p. 128). O 

processo de percepção da “autoconsciência humana”, desse modo, relaciona-se ao fato de que 

“através da capacidade de suscitar em si o significado que a própria ação tem para o outro, 

abre-se para o sujeito, ao mesmo tempo, a possibilidade de considerar-se a si mesmo como 
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um objeto social das ações de seu parceiro de interação” (HONNETH, 2003, p. 129-130). É, 

portanto, somente no processo de colocar-se diante do outro que é possível ao indivíduo 

perceber-se como sujeito (HONNETH, 2003, p. 131). Assim, Mead apresenta como exemplo 

a criança, que só pode julgar o seu comportamento a partir do que lhe é dito por seus pais 

(HONNETH, 2003, p. 133).  

Honneth (2003, p. 134) assinala que, para Mead, a formação da identidade 

humana ocorre por meio de um processo evolutivo. Nesse sentido, o processo de socialização 

importa na assimilação contínua de expectativas normativas de comportamento, que ocorre 

por meio do confronto com o “outro generalizado” (HONNETH, 2003, p. 135). Assim, o 

primeiro momento de reconhecimento acontece na infância, pois a criança percebe que faz 

parte da sociedade ao interiorizar as normas que lhe são apresentadas por meio da interação 

com outras pessoas (HONNETH, 2003, p. 136). O ponto relevante na abordagem de Mead é 

que a exigência de direitos decorre do processo de ser socialmente aceito, o que é 

imprescindível para o respeito à dignidade do indivíduo (HONNETH, 2003, p. 137). Isso é 

importante para que a pessoa possa ter autoconfiança, na medida em que a consciência de seu 

valor individual exige o reconhecimento de outras pessoas (HONNETH, 2003, p. 137).  

Após expor os caminhos teóricos trilhados por Hegel em seus primeiros 

estudos e submetê-los, com base em Mead, a uma reconfiguração empírica, Honneth (2003, p. 

155) passa a apresentar suas interpretações sobre os “padrões de reconhecimento 

intersubjetivo”, que se manifestam em três esferas: amor, direito e solidariedade. Com isso, 

Honneth (2003, p. 155) objetivar elaborar uma teoria social de conteúdo normativo para 

“esclarecer os processos de mudança social reportando-se às pretensões normativas 

estruturalmente inscritas na relação de reconhecimento recíproco”. 

A premissa dessa teoria social é que a “reprodução da vida social” ocorre 

por meio do reconhecimento mútuo, o qual permite que os indivíduos tenham ciência de quais 

são as expectativas normativas do outro (HONNETH, 2003, p. 155). Nesse sentido, a 

formação identitária requer que relações de reconhecimento avancem (HONNETH, 2003, p. 

155). Esse processo pressupõe o conflito, como assinala o autor: 

[...] são as lutas moralmente motivadas de grupos sociais, sua tentativa coletiva de 

estabelecer institucional e culturalmente formas ampliadas de reconhecimento 

reciproco, aquilo por meio do qual vem a se realizar a transformação 

normativamente gerida das sociedades. (HONNETH, 2003, p. 156). 
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Para desenvolver sua teoria social, Honneth (2003, p. 156-157) aponta a 

necessidade de que duas tarefas sejam realizadas, visto que não foram totalmente 

desenvolvidas por Hegel e Mead. Em primeiro lugar, devem-se compreender quais são os três 

tipos de reconhecimento de que necessitam os indivíduos. Com isso, é preciso tratar dos três 

tipos de desrespeito que minam o reconhecimento intersubjetivo. 

O primeiro modo de reconhecimento é o amor. As relações amorosas devem 

ser entendidas como as “relações primárias” pelas quais passam os indivíduos. Nesse processo 

de reconhecimento, colocam-se em conflito a dependência em relação ao outro e a 

necessidade de afirmação individual (HONNETH, 2003, p. 160). 

Honneth (2003, p. 178) afirma que as relações de afeto têm sua origem na 

relação entre a mãe e o filho. No primeiro momento, a criança pensa-se como ser absoluto 

capaz de submeter o universo à sua vontade. Para ela, suas necessidades são satisfeitas por 

que assim deseja. Contudo, com o transcurso do tempo, a criança percebe que não tem 

controle sobre a genitora e, por conseguinte, sobre o mundo, que é, a partir de então, 

entendido como realidade externa alheia ao desejo do infante. Ao perceber que depende do 

outro, a criança adquire autonomia individual. Caso o processo ocorra de modo adequado, o 

indivíduo manifestará confiança em si mesmo ao se sentir valorizado. O confronto 

dependência/autonomia repete-se nos demais relacionamentos afetivos. A identidade 

individual pressupõe a interação de afeto com o outro, visto que esse processo é responsável 

pelo desenvolvimento do sentimento de independência. 

Embora o amor seja importante, são necessárias outras formas de 

reconhecimento para que o indivíduo possa participar de forma plena da sociedade, assinala 

Honneth (2003, p. 178).  

A segunda forma de reconhecimento ocorre por meio do direito. À 

semelhança do amor, o indivíduo apenas se reconhece como sujeito de direito quando admite 

que o outro também é possuidor de direitos (2003, p. 178-198). Se o reconhecimento advindo 

do amor possibilita que a pessoa perceba-se como sujeito no mundo e desenvolva 

autoconfiança, é por meio do direito que os indivíduos passam a ter respeito por si mesmos, 

na medida em que são vistos como livres e iguais. 

Honneth demonstra que, em sociedades pós-tradicionais, o reconhecimento 

jurídico independe do status do sujeito de direito. Isso ocorreu de forma paulatina. Por meio 
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de lutas sociais intensas, foram sendo assegurados direitos aos que anteriormente eram 

excluídos. O autor menciona a comum divisão entre direitos civis, políticos e sociais como 

maior exemplo de como o processo de ampliação do reconhecimento jurídico exigiu lutas 

sociais. 

Hegel e Mead aduzem que o processo de reconhecimento jurídico é 

essencial para a formação identitária, na medida em que a pessoa somente se percebe como 

sujeito de direito quando reconhece o outro como igualmente merecedor de direitos 

(HONNETH, 2003, p. 179). É por meio do direito que os indivíduos podem exigir que seus 

direitos sejam respeitados.  

No entanto, Honneth (2003, p. 180-181) assinala que Hegel e Mead 

possuem concepções distintas sobre a amplitude do reconhecimento jurídico. Em Mead, o 

direito é importante, porém não está calcado na noção de igualdade, pois cabe ao indivíduo 

amoldar-se às condições sociais, exercendo o papel que lhe caiba na divisão do trabalho. 

Hegel, por sua vez, afirma que o reconhecimento do indivíduo como sujeito de direito exige a 

observância de “princípios morais universalistas”. O direito pós-tradicional passa a repelir 

quaisquer exclusões ou estrapolações. Em consequência, os indivíduos devem manifestar 

concordância com as normas às quais serão submetidos. A autonomia individual e a 

possibilidade de participação política devem ser respeitadas. Ao mesmo tempo, deve-se ter 

em mente que o direito é sistema aberto, uma vez que, na modernidade, os direitos não advêm 

de posições sociais, mas da própria condição de sujeito de direito. Nesse contexto, assinala 

Honneth (2003, p. 190), a igualdade passa a ser enaltecida como o principio mais relevante do 

sistema jurídico, já que todos devem ter o direito de participar do processo de criação de 

normas, com o devido respeito à autonomia individual. Por fim, Honneth (2003, p. 197) 

conclui que o reconhecimento jurídico é o que permite que o indivíduo tome a si mesmo 

como igual em direitos e deveres em relação às outras pessoas, assumindo seu papel na 

“formação discursiva da vontade”, o que leva ao desenvolvimento de auto-respeito.  

Tanto Hegel quanto Mead apontam a existência de um terceiro tipo de 

reconhecimento: a estima social, responsável por permitir que os indivíduos apresentem 

opiniões positivas sobre suas características pessoais (HONNETH, 2003, p. 198). Para que as 

pessoas desenvolvam adequada autoestima, deve-se considerar que é imprescindível que 

exista um compartilhamento de valores, que é justamente o fato de reconhecer-se o outro 

como igualmente importante (HONNETH, 2003, p. 199). É por meio de um sistema de 
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valores compartilhados que se podem visualizar os critérios empregados para a avaliação do 

outro (HONNETH, 2003, p. 199-200). Esse processo é dinâmico, pois os valores sociais 

mudam a todo o momento. Para compreender como se obtém estima social, Honneth (2003, p. 

200-201) assinala que se deve considerar a passagem das sociedades tradicionais para as 

sociedades pós-tradicionais, em que a estima relacionada a posições estamentais perde espaço 

para a estima que se manifesta por meio de “reputação” ou “prestígio”. 

Em sociedades tradicionais, os valores são determinados a partir da 

eticidade daquelas comunidades, que se manifesta por meio de critérios hierárquicos 

(HONNETH, 2003, p. 201). Tem-se o conceito de “honra”. Logo, a estima por determinada 

pessoa depende da posição social que ela ocupa. Exige-se, assim, o cumprimento dos deveres 

sociais prescritos ao estamento ao qual se pertence. Nesse contexto tradicional, o indivíduo 

confunde-se como o grupo, já que não há autonomia individual. Geram-se, desse modo, 

padrões semelhantes de honra dentro do mesmo estamento, ao mesmo tempo em que são 

produzidas profundas desigualdades entre as diferentes camadas da sociedade (HONNETH, 

2003, p. 202).  

Com a modernidade, modelos éticos tradicionais perdem espaço, afastando-

se, com isso, os padrões hierárquicos de reconhecimento por meio da “honra” (HONNETH, 

2003, p. 203). Quando se passa a entender que a formação social não provém de uma ordem 

permanente de valores, mas sim do conjunto de decisões políticas tomadas pelos indivíduos, 

estima social e “honra” não mais andam juntas (HONNETH, 2003, p. 203). O sistema 

burguês, responsável pelo fim do antigo regime, opõe-se ferozmente à ideia de honra, para, ao 

revés, apontar o “sujeito [...] como uma grandeza biograficamente individuada” (HONNETH, 

2003, p. 204).  

O conceito de “dignidade humana” é construído, portanto, como um meio 

de rejeitar as concepções tradicionais (HONNETH, 2003, p. 204). Essa reação faz com que o 

indivíduo passe a ser centro de uma ordem de valores, levando-se em consideração que não 

existem condições anteriores que determinem o valor social do indivíduo. A estima que se 

tem por alguém depende, a partir de então, de condutas e características que distingam o 

indivíduo. Passa-se do conceito de “honra” para a noção de “prestígio”. Sobre essa transição, 

o autor afirma que 

[...] o “prestígio” ou a “reputação” referem-se somente ao grau de reconhecimento 

social que o indivíduo merece para sua forma de auto-realização, porque de algum 

modo contribui com ela à implementação prática dos objetivos da sociedade, 
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abstratamente definidos; tudo na nova ordem individualizada do reconhecimento 

depende, por conseguinte, de como se determina o horizonte universal de valores, 

que ao mesmo tempo deve estar aberto a formas distintas de auto-realização, mas 

que deve poder servir também como um sistema predominante de estima. 

(HONNETH, 2003, p. 206). 

 

O professor de Frankfurt (2003, p. 206-207) assinala que o sistema de 

valores pelos quais os indivíduos são avaliados, a fim de receberem prestígio, é variável. Isso 

quer dizer que, em diferentes sociedades, os parâmetros levados em consideração para 

conferir-se reputação ao indivíduo serão influenciados pelos valores estabelecidos por aquele 

grupo como importantes (HONNETH, 2003, p. 208).  

A estima social, na modernidade, manifesta-se por meio da solidariedade, 

em que o indivíduo é valorizado socialmente por características que o distinguem de modo 

positivo em relação aos outros indivíduos (HONNETH, 2003, p. 209-210). O valor do 

indivíduo não se circunscreve às funções de cada estamento, mas é expressão de realizações e 

características próprias. Esse processo é responsável pelo sentimento de autoestima 

(HONNETH, 2003, p. 209-210). O indivíduo sente-se como alguém que tem valor e merece, 

por isso, respeito (HONNETH, 2003, p. 209-210). A solidariedade é, destarte, o terceiro tipo 

de reconhecimento apresentado por Axel Honneth. 

No final de sua exposição sobre os tipos de reconhecimento, Honneth (2003, 

p. 211) apresenta quadro comparativo entre os diferentes modos de ser reconhecido. O amor 

deve-se a necessidades como cuidado e afeto e gera como “auto-relação prática” sentimentos 

de autoconfiança. O direito refere-se à “imputabilidade moral” dos indivíduos e é capaz de 

originar autorespeito. A estima social, por sua vez, diz respeito às “capacidades e 

propriedades” individuais, que são reconhecidas por meio de uma “comunidade de valores”, 

permitindo a consolidação da autoestima dos sujeitos.  

Como se afirmou anteriormente, aos três tipos de reconhecimento 

correspondem três padrões de desrespeito: violação, privação e degradação (HONNETH, 

2003, p. 213). Esses modos de desrespeito são “formas do reconhecimento recusado” 

(HONNETH, 2003, p. 213).  

Em oposição ao amor, têm-se os “maus-tratos”, agressões físicas que 

impossibilitam que o sujeito possa decidir-se acerca do modo como seu corpo será tratado 

(HONNETH, 2003, p. 214). As humilhações advindas da violência são as que mais prejuízos 

causam ao ser humano, pois impõem à vítima total submissão ao outro, afetando o sentimento 
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de autoconfiança que o indivíduo desenvolveu por meio de relações primárias (HONNETH, 

2003, p. 214). O que distingue a violência física de outros tipos de desrespeito é o fato de 

independer do contexto histórico, visto que agressões como a tortura ou a violação sempre 

serão responsáveis por retirar do indivíduo a confiança no mundo e em si mesmo 

(HONNETH, 2003, p. 215). Os outros dois modos de desrespeito estão relacionados ao 

contexto histórico em que os indivíduos estão inseridos. 

O segundo tipo de desrespeito são as “experiências de rebaixamento que 

afetam [o] auto-respeito moral” porque impedem os indivíduos de usufruírem de direitos 

(HONNETH, 2003, p. 216). Como direito, Honneth (2003, p. 216) entende a “pretensão 

individual” por determinado modo de tratamento, por fazer parte de uma comunidade política, 

da qual pode participar livremente, visto que é igual a todos os outros. Em consequência, se 

são negados direitos ao indivíduo, este possuir menor grau de “imputabilidade moral”, isto é, 

não poder emitir “juízos morais” (HONNETH, 2003, p. 216). Se ao indivíduo não são 

garantidos direitos, o seu nível de auto-respeito é diminuído, pois não se considera igual aos 

demais cidadãos (HONNETH, 2003, p. 217). Esse processo de desrespeito é socialmente 

condicionado, na medida em que há concepções distintas sobre quais direitos são 

universalizáveis (HONNETH, 2003, p. 217). Desse modo, “a experiência da privação de 

direitos se mede não somente pelo grau de universalização, mas também pelo alcance material 

dos direitos institucionalmente garantidos” (HONNETH, 2003, p. 217). 

Em terceiro lugar, tem-se o desrespeito que se manifesta sob a forma de 

degradação, isto é, o sujeito e o grupo são socialmente desvalorizados (HONNETH, 2003, p. 

217). Está-se diante da desconsideração de certas formas de vida, sejam individuais, sejam 

coletivas. Com isso, a autoestima dos indivíduos e o sentimento de pertencimentos dos grupos 

são fortemente abalados, pois não conseguem atribuir valores positivos às suas experiências. 

Como ocorre com a privação de direitos, a degradação também sofre influências históricas, 

visto que as condutas e características vistas como positivas não são as mesmas, elas 

dependem do espaço em que os indivíduos e grupos estejam imersos.  

A partir dos três tipos de desrespeito, Honneth (2003, p. 219-220) apresenta 

a sua teoria de luta por reconhecimento: são as experiências de não reconhecimento que 

fazem com que os indivíduos e os grupos envidem esforços para serem respeitados, tanto do 

ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista coletivo. Para o autor, as “emoções negativas” 

são responsáveis por levar ao processo de luta por atenção afetiva, direitos e estima social. 
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Com base em Dewey, Honneth (2003, p. 221) defende que os sentimentos 

de desrespeito fazem com que indivíduos e grupos discriminados partam para a ação, com 

vistas a obter o reconhecimento, que é essencial para a sua formação identitária. Quando 

expectativas normativas de comportamento são frustradas, geram-se reações emocionais, que 

desencadeiam lutas por reconhecimento. O autor afirma que 

[s]implesmente porque os sujeitos humanos não podem reagir de modo 

emocionalmente neutro as ofensas sociais, representadas pelos maus-tratos físicos, 

pela privação de direitos e pela degradação, os padrões normativos do 

reconhecimento recíproco têm urna certa possibilidade de realização no interior do 

mundo da vida social em geral; pois toda reação emocional negativa que vai de par 

com a experiência de um desrespeito de pretensões de reconhecimento contém 

novamente em si a possibilidade de que a injustiça infligida ao sujeito se lhe revele 

em termos cognitivos e se torne o motivo da resistência política. (HONNETH, 2003, 

p. 224). 

 

Honneth (2003, p. 229) afirma que a noção de luta por reconhecimento, 

embora não totalmente desenvolvida por Hegel, reverberou em outras teorias sociais. A 

relação entre o senhor e o escravo é o exemplo mais significativo de construção teórica que 

influenciou outros autores.  

Marx foi profundamente marcado pelas ideias de Hegel sobre o 

reconhecimento, que foram importantes na formulação de sua teoria de conflito entre classes 

(HONNETH, 2003, p. 229). Em Marx, Honneth (2003, p. 230) aduz, o conceito de trabalho 

contém elementos de reconhecimento, na medida em que o operário, ao produzir, percebe-se 

como ser importante em suas capacidades e, ao mesmo tempo, sabe que contribuirá para a 

satisfação das necessidades do outro. O capitalismo, portanto, é responsável por aniquilar as 

relações de reconhecimento advindas do trabalho, pois o proletário perde sua autonomia. E 

isso o que gera a luta de classes: os trabalhadores querem ver restabelecidas as 

reconhecimento perdidas com a consolidação do capitalismo. Contudo, a inflexão materialista 

de Marx em suas obras posteriores acaba por limitar a luta por reconhecimento ao espaço de 

libertação do trabalho (HONNETH, 2003, p. 233).  

Honneth (2003, p. 253-268) deixa claro que as lutas de grupos 

subalternizados por reconhecimento não se devem apenas a interesses econômicos com vista a 

fins estratégicos. Para ele, autores como Marx, Sorel e Sartre falham em desenvolver uma 

teoria sobre o reconhecimento, em que situações de desrespeito levam a conflitos sociais por 

não consideraram todos os pontos abordados pelos escritos inicial de Hegel. O que Honneth 

defende, portanto, é que os três tipos de desrespeito – maus-tratos, violação e degradação – 
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levam os indivíduos e grupos a empreenderem lutas por reconhecimento não por questões 

meramente estratégicas, mas sim porque os três padrões de reconhecimento – amor, direito e 

estima – são o que permitem que os indivíduos desenvolvam relações de autoconfiança, auto-

respeito e autoestima. Portanto, são questões morais que desencadeiam lutas por 

reconhecimento, devendo-se compreender essa realidade nos processos políticos de grupos 

discriminados. 

 

3.2. A luta por reconhecimento de minorias sexuais 

A partir das ideias apresentadas por Honneth em sua obra “Luta por 

reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais”, podem ser analisados aspectos dos 

movimentos de luta por igualdade e por inclusão de minorias sexuais. 

No que se refere ao reconhecimento por meio do direito, percebe-se como as 

lutas de pessoas LGBT para terem acesso aos mesmos direitos que são assegurados a outros 

grupos sociais é relevante. Isso porque o direito permite que grupos discriminados, ao 

empreenderem movimentos por inclusão, desenvolvam relações de auto-respeito. A violação 

de direitos, desse modo, faz com que as pessoas LGBT tenham prejuízos em sua formação 

identitária.  

Do mesmo modo, a estima social pela qual os grupos LGBT lutam é 

essencial para que os membros dessa comunidade sintam-se pertencentes ao Estado 

Democrático de Direito e, do ponto de vista individual, tenham relações adequadas de 

autoestima. 

O reconhecimento de minorias sexuais é imprescindível para que os 

membros desses grupos possam desenvolver, no plano dos direitos, relação de auto-respeito e, 

na esfera da estima social/solidariedade, autoestima. Negar reconhecimento jurídico às 

pessoas LGBT foi (e ainda é) prática comum, tanto no Brasil quanto em outros países. Apenas 

em 2011, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que permitir 

que pessoas do mesmo sexo que decidam viver juntas sejam alijadas das proteções conferidas 

às uniões heteroafetivas constitui-se em violação aos princípios que conformam o Estado 

Democrático de Direito. Isso evidencia que pessoas LGBT não são suficientemente 

valorizadas pelos outros Poderes. O Executivo e o Legislativo não se propuseram a propor 

alterações normativas que permitissem que pessoas LGBT tivessem acesso à união estável, ao 
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casamento civil e à adoção, direitos que só foram garantidos em razão da atuação do Poder 

Judiciário no exercício do seu papel contramajoritário.  

Todavia, ainda são necessários profundos avanços no combate à homofobia, 

que é a causa para todos os tratamentos discriminatórios. Para tanto, é preciso ir de encontro a 

concepções predominantes sobre gênero, incrustadas no tecido social. A heteronormatividade 

faz com que as pessoas temam mudanças sociais, manifestando medos irracionais, como o de 

que o respeito às pessoas LGBT afetará, de alguma forma, a sexualidade do indivíduo que 

reconhece a diferença, o receio de que incluir minorias sexuais pode servir como “estímulo” à 

homossexualidade e a falsa ideia de que os pilares da civilização ruirão caso minorias sexuais 

tenham seus direitos garantidos. 

Deve-se destacar que os direitos já assegurados não são concessões. Ao 

revés, são o resultado de décadas de lutas de movimentos LGBT, desde a ditadura civil-

militar até os dias atuais. Ao conferir reconhecimento jurídico às minorias sexuais, o Poder 

Judiciário não age de forma benevolente, mas sim em respeito aos princípios da igualdade e 

da liberdade, fundantes do Estado Democrático de Direito. Em virtude da pressão dos 

movimentos sociais, de instituições democráticas e de indivíduos atingidos pela desigualdade, 

reconheceram-se parcialmente as pessoas LGBT. No entanto, com relação ao trabalho, 

percebe-se que há poucos avanços. 

Ainda hoje as pessoas LGBT preferem esconder sua identidade de gênero 

e/ou orientação sexual como tentativa de proteção contra o tratamento desigual a assumir com 

orgulho quem são. Chega-se à conclusão de que ainda existem grandes desafios para o 

reconhecimento pleno dos direitos de minorias sexuais, bem como para que a sociedade 

valorize as minorias sexuais, estimando as pessoas que pertencem a esses grupos. As 

organizações não são sancionadas de forma dura quando toleram e/ou perpetram atos 

discriminatórios, os indivíduos sentem-se coagidos a não ingressarem com ações judiciais 

porque temem represálias dos próprios familiares, não há comprometimento com políticas de 

diversidade, e assim por diante. A extensão dos problemas deixa claro que somente a 

desconstrução da heteronormatividade permitirá que pessoas LGBT sejam não apenas 

reconhecidas do ponto de vista jurídico, mas sejam, também, estimadas socialmente, visto 

que, para o desenvolvimento de auto-respeito e autoestima, deve haver conjugação entre os 

dois tipos de reconhecimento.  
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Caio Fernando Abreu é dos autores mais conhecidos da literatura brasileira 

contemporânea. Em seus contos, o amor entre pessoas do mesmo sexo é tema recorrente. No 

conto Aqueles Dois, o amor entrelaça-se ao trabalho. Em razão de concepções 

preconceituosas, o casal-título é demitido. Na estória, os dois superam o problema e passam a 

viver do melhor modo possível.  

Na realidade atual, sempre mais dura que a ficção, milhões de pessoas 

LGBT são vítimas constantes de práticas homofóbicas. A manifestação de desapreço que se 

observa no ambiente de trabalho é reflexo do contexto mais amplo de homofobia. Quer-se, a 

todo o custo, impor o padrão heteronormativo.  

A não conformação leva a prejuízos emocionais, financeiros e físicos. A 

rejeição de familiares, colegas e amigos é responsável pelo inadequado desenvolvimento de 

autorrelação de confiança. Ao ser discriminado pelas pessoas mais próximas, o indivíduo 

LGBT sente-se profundamente sozinho e, em consequência, alija-se do convívio social, 

podendo chegar ao suicídio.  

O queer não pode ser totalmente quem é, pois o medo de sofrer agressões 

verbais e físicas guia suas ações. O homossexual deixa de beijar o namorado em público, a 

lésbica tem receio de conversar sobre sua vida sexual com o ginecologista, o bissexual não se 

sente confortável em assim se definir, a transexual deve suplicar ao Estado que lhe dê 

condições de se sentir melhor com o corpo, a travesti é expulsa da escola e não tem sequer o 

currículo recebido. Essas limitações impostas aos LGBTs são apenas alguns exemplos do 

desafio que é “desviar-se” da heterossexualidade. 

O mercado, dando-se conta do potencial econômico de pessoas LGBT, 

especialmente homens homossexuais, brancos e de classe média, assume o discurso de 

tolerância. O pink money faz desvanecer, por alguns instantes, o sentimento homofóbico. 

Travestis, transexuais, bissexuais e mulheres queer são ignoradas.  

No Brasil, a homofobia revela-se problema de gravidade ainda maior. Desde 

o século XIX, não mais se criminaliza a “sodomia”. O Estado, no entanto, age como se as 

sexualidades diversas continuassem a merecer repressão, assumindo postura omissiva diante 

dos crimes violentos cometidos contra pessoas LGBT. 
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Centenas de pessoas são mortas todos os anos em crimes de ódio no Brasil. 

Sair à rua é risco permanente. A qualquer momento, grupos de ódio podem manifestar seus 

pensamentos distorcidos por meio de ações violentas.  

Esses problemas demonstram que o Estado brasileiro está longe de conferir 

a todos os cidadãos os mesmos direitos e proteções. Essa relação de desigualdade desencadeia 

problemas de ordens diversas. 

A escola não promove a diversidade. A violência contra crianças e 

adolescentes LGBT são responsáveis por prejuízos de grande monta. Ser alijado do contato 

com outras crianças fere o primeiro espaço de reconhecimento exposto por Honneth: as 

relações afetivas. Ao mesmo tempo, se não pode se relacionar com os outros alunos em pé de 

igualdade, o jovem LGBT sofre danos no segundo modo de reconhecimento: o 

reconhecimento jurídico. Não se sentir amado impede que o indivíduo desenvolva relações de 

autoconfiança, o que influirá em outras arenas. Ter direitos existenciais violados, por sua vez, 

impossibilita que o LGBT desenvolva auto-relação de respeito. Esse processo repete-se em 

outras instituições, notadamente no ambiente de trabalho. 

O ser humano trabalha não apenas para suprir suas necessidades físicas. 

Produzir algo também é forma de obter reconhecimento. Deseja-se que o outro valorize tanto 

o indivíduo quanto o resultado de seu trabalho. Entretanto, o comportamento homofóbico, 

presente em todos os âmbitos sociais, ao rejeitar o indivíduo por questões de orientação sexual 

e/ou identidade de gênero, também gera maus-tratos, violação e degradação, como bem 

definiu Axel Honneth (2003).  

O mundo do trabalho, como dito, não se constitui em espaço social 

apartado. Ele interconecta-se a outros lugares sociais. Nesse sentido, a heteronormatividade 

invade o ambiente profissional, tornando-o tóxico e inapto para reconhecer a diferença. A 

presença do homossexual é suficiente para provocar reações viscerais em homofóbicos 

patológicos. De modo insidioso, a homofobia cognitiva também invade o espaço de trabalho, 

ao impor padrões de comportamento discriminatórios. O que se pode concluir, então, é que a 

heteronormatividade e a homofobia são os principais empecilhos ao reconhecimento pleno de 

minorias sexuais. Com isso, verifica-se que as lutas por reconhecimento devem tomar como 

tarefa primordial desconstruir as imposições de gênero. Um mundo em que a sexualidade não 

seja elemento importante para aferir a competência o valor de uma pessoa é possível, desde 
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que a sociedade e o Estado assim o queiram. E nesse momento que a luta por reconhecimento 

ganha corpo. 

Pessoas do mesmo sexo podem se casar não porque os Ministros que 

compõe o Supremo Tribunal Federal sejam particularmente progressistas ou porque houve 

evoluções naturais. Ao contrario, o alcance desse direito somente foi possível porque 

inúmeros casais acionaram o Poder Judiciário, organizaram-se em protestos e pressionaram as 

autoridades públicas. Se os homossexuais tivessem se contentado com alguns direitos 

previdenciários e com a possibilidade de partilharem a existência com “sócios”, o Brasil não 

faria parte do limitado rol de países em que o casamento igualitário foi assegurado. 

Do mesmo modo, as leis que sancionam estabelecimentos que maltratam 

pessoas LGBT não são liberalidades. Em incontáveis casos, vítimas de violência homofóbica 

ingressaram com ações indenizatórias, realizaram protestos em frente aos locais de 

desrespeito e inundaram as redes sociais e os meios de comunicação tradicionais com seus 

sentimentos de indignação.  

Conclui-se que o alcance de igualdade substancial entre pessoas LGBT e 

pessoas heterossexuais e cisgêneras requer que as lutas por reconhecimento sejam 

intensificadas. Os movimentos sociais são imprescindíveis nesse processo. O reconhecimento 

de minorias sexuais é o que se deve buscar, pois a mera tolerância é incompatível com o 

Estado Democrático de Direito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As vivências de pessoas LGBT, em tempos recentes, passaram a receber 

maior atenção. Em diferentes campos, passou-se a discutir como incluir minorias sexuais de 

maneira efetiva, superando-se o tratamento desigual. Na esfera jurídica, a atuação do Poder 

Judiciário foi responsável por conferir maior visibilidade a temas que não eram objeto de 

interesse. Os direitos fundamentais de sexodiversos começaram a ser parcialmente 

assegurados. Na atualidade, pessoas do mesmo sexo podem se casar e adotar crianças. 

Contudo, os avanços existentes são insuficientes. No âmbito do trabalho, a discriminação 

heterossexista não é enfrentada de modo adequado. Violações de direitos são cotidianas. Faz-

se necessário incluir minorias sexuais, uma vez que a Constituição Federal veda o tratamento 

discriminatório. 

O Estado Democrático de Direito exige a plena observância dos princípios 

da igualdade e da liberdade. A orientação sexual e a identidade de gênero são elementos 

estruturais da identidade de milhões de brasileiros que destoam da heteronormatividade 

compulsória. Pessoas LGBT devem ser livres para expressarem sua orientação sexual e 

identidade de gênero sem que o Estado e a sociedade imponham restrições ao pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades.  

Partindo-se dos estudos sobre gênero e poder, pode-se perceber que a 

sexualidade não é unívoca. A diversidade do desejo é o que caracteriza os seres humanos. No 

entanto, observa-se que as diferentes orientações sexuais e identidades de gênero estão 

sujeitas a grandes incompreensões. Nesse contexto, mostra-se necessário entender o que é a 

homofobia, como ela se manifesta e quais são os meios de combatê-la.  

Com esteio nos estudos sobre gênero e poder, percebe-se que o sustentáculo 

ideológico para o fenômeno homofóbico é a heteronormatividade. Trata-se de ideologia que 

pretende manter a dominação heterossexual, relegando ao plano do “desvio” quaisquer outras 

formas de expressão da sexualidade humana.  

A heteronormatividade, desse modo, quer manter a diferenciação entre a 

homossexualidade e a heterossexualidade. Foucault (1999) demonstra como a construção 

discursiva de tais categorias visa a subordinar o desejo não heterossexual ao padrão 

dominante. 
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A construção discursiva da “diferenciação sexual” presta-se, portanto, a 

fortalecer relações de poder. Essas ideias floresceram em outros campos de estudo, em 

especial a teoria queer, que coloca se em oposição à ideia de que existe congruência entre as 

categorias de sexo, gênero e poder.  

Quer-se desconstruir o heterossexismo. Defende-se que a sexualidade é 

conformada pelo discurso, o que indica que a heterossexualidade não é o modo “natural” de 

sexualidade humana e não pode ser imposta aos desejos “desviantes”. Judith Butler (2003) 

introduz a categoria da “performance”, demonstrando que o gênero não é algo que se possui, 

mas se expressa. Vê-se que a sexualidade não é resultado de características biológicas.  

O desvio é a homofobia, que provoca graves prejuízos aos LGBTs. Em 

razão disso, devem-se entender os problemas causados pelos atos homofóbicos. Práticas 

homofóbicas revelam ideologias preconceituosas. O homofóbico não é apenas o indivíduo 

que vocifera contra os homossexuais. Forma ainda mais insidiosa de homofobia é a que se 

expressa por meios de discursos científicos e políticos. Prega-se a tolerância de indivíduos 

LGBT, desde que eles não pretendam ser tratados como iguais. Enraízam-se, assim, condutas 

homofóbicas.  

O combate à homofobia exige ações em duas frentes, como assinala Borrillo 

(2010). Por um lado, é preciso desenvolver programas de conscientização sobre a diversidade 

sexual, enfrentando-se a heteronormatividade por meio da educação. Por outro lado, a sanção 

de comportamentos discriminatórios é imprescindível, visto que pessoas LGBT devem ser 

protegidas. Os dados deixam claro que a discriminação contra minorias sexuais é um dos mais 

graves problemas brasileiros, pois centenas de pessoas são vítimas de crimes violentos todos 

os anos e incontáveis pessoas enfrentam atos homofóbicos diariamente. 

A abordagem teórica sobre os conceitos de gênero, poder e homofobia serve 

como meio de fundamentar as observações que são feitas a respeito dos episódios de 

discriminação experimentados por pessoas LGBT em seus ambientes de trabalho. Analisando-

se estudos organizacionais, percebe-se que LGBTs sofrem discriminação direta e indireta no 

ambiente de trabalho.  

A discriminação direta ocorre por meio de demissões motivadas por 

preconceito, imposição de obstáculos ao crescimento profissional e maiores exigências no 

desempenho de atividades. De modo indireto, a discriminação assume a forma de agressões 
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verbais e discursos de subalternização de minorias sexuais. Em adição a isso, discussões sobre 

orientação sexual e identidade de gênero estão presentes de maneira tímida nas organizações 

públicas e privadas. 

Trabalhadores LGBT devem ser tratados em condições de plena igualdade 

em relação a pessoas heterossexuais e cisgêneras. É imprescindível que as organizações 

públicas e privadas desenvolvam programas de diversidade que sejam efetivos. Do Estado, 

exige-se que fomente o respeito à diversidade, com políticas públicas, normas protetivas e 

atuação jurisdicional alinhadas às exigências do sistema constitucional brasileiro. 

Estudaram-se os principais instrumentos existentes no direito brasileiro para 

o combate à discriminação. Conclui-se que as proteções do direito pátrio são insuficientes, 

quase inefetivas. Há graves omissões legislativas. Embora existam instrumentos jurídicos para 

o combate à discriminação, não há normas específicas a proteger LGBTs de modo 

satisfatório. 

Nos casos levados ao Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, a 

reparação de danos sofridos por trabalhadores LGBTs é apenas parcial. Percebe-se que as 

respostas oferecidas estão calcadas predominantemente no campo da responsabilidade civil, 

não havendo outras sanções para empregadores que perpetram tratamentos discriminatórios. 

Sabendo-se o que é homofobia e como os tratamentos discriminatórios são 

perpetrados contra pessoas LGBT, apresentaram-se os principais elementos da teoria sobre o 

reconhecimento de Axel Honneth, demonstrando-se como o amor, o direito e a estima social 

enquanto padrões de reconhecimento são importantes respostas aos desafios para a inclusão 

plena de minorias sexuais no mundo do trabalho. Os estudos realizados Honneth assinalam a 

importância de laços de reconhecimento para a formação identitária dos indivíduos. Observa-

se, ainda, que os maus-tratos, a violação e a degradação são formas de não reconhecimento 

que geram resultados desastrosos. Apesar disso, alimentam as lutas sociais. 

Vê-se que o reconhecimento jurídico e a estima social são imprescindíveis 

para o combate à homofobia, na medida em que contribuem para o surgimento de 

movimentos sociais que objetivam lutar pelo acréscimo de direitos e pela valorização social 

de minorias sexuais. 
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