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1 Introdução 

 

O capitalismo, em seu atual estágio neoliberal, produz uma ideologia baseada em 

desvalores burgueses, como por exemplo, o preconceito, potencializado nesse sistema, 

negando, assim, a diversidade humana em todas as suas esferas, entre elas, a liberdade de 

orientação sexual e identidade de gênero. Nesse sentido, essa sociabilidade apoiada em 

valores religiosos e moralistas, considera os sujeitos que não se enquadram na 

heterossexualidade compulsória como desviantes, doentes e anormais, descartando as diversas 

expressões de afetividade e identidade.  

Dissemina-se, assim, discursos de ódio proferidos por diversos segmentos sociais 

contra a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). 

Decorrente da intolerância e desrespeito com a diversidade humana, presenciamos 

cotidianamente a violência contra LGBTs que se expressa em várias facetas, sendo uma delas 

a discriminação perpetrada pelas políticas sociais a esse público, como na saúde.  

Para compreensão do nosso objeto de estudo, realizamos uma pesquisa bibliográfica 

desenvolvida com base em material bibliográfico já elaborado, tais como livros e artigos 

científicos de alguns(as) autores(as) como: Borrillo (2010), Heller (1989), Dantas (2016), 

Bento e Pelúcio (2012), dentre outros(as), que trabalham o heterossexismo, a LGBTfobia e a 

LGBTfobia na saúde, categorias utilizadas para a compreensão do nosso objeto de estudo. 

A análise materialista a qual nos filiamos vai além de uma perspectiva culturalista 

que compreende a exploração e as opressões que marcam a vida da população LGBT 

descoladas de uma base material. Assim, da mesma forma que temos o entendimento de que o 

preconceito e a discriminação, por exemplo, desvalores presentes nessa sociedade e que 

vitimiza cotidianamente a população LGBT, não surgiram com o capitalismo, temos a certeza 

que nessa sociedade esses desvalores são intensificados e apropriados com a finalidade de 

potencializar a exploração da força de trabalho e aprofundar a desigualdade, tendo como 

resultado a manutenção da sociedade de classes. 

                                                           
1 Assistente Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  
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No primeiro item, abordaremos o fenômeno da LGBTfobia, compreendendo-a como 

produto do heterossexismo e que se refere ao ódio e à aversão pelos sujeitos que destoam do 

padrão socialmente imposto pela heterossexualidade. Sendo caracterizada como um 

preconceito, a LGBTfobia obstaculiza a realização da dimensão humano-genérica, ao negar as 

diversas formas de orientação sexual e identidade de gênero como constituintes da 

diversidade humana.  

Como expressões da LGBTfobia no âmbito da saúde, problematizaremos, no 

segundo item, a proibição da doação de sangue por sujeitos LGBT e a patologização da 

transexualidade, situações que revelam discriminação contra sujeitos que não se enquadram 

no modelo heterossexual posto socialmente como correto e legítimo.  

Por fim, mas sem intenção de esgotar a discussão, traremos uma síntese dos 

apontamentos desse artigo, tendo por objetivo visibilizar algumas expressões da LGBTfobia 

que estão presentes na área da saúde, as quais reproduzem mecanismos de inferioridade e 

subalternidade impostos historicamente à população LGBT. 

 

2 A dor de ser quem se é: desvelando o fenômeno da LGBTfobia 

 

De onde surge a intolerância para com as pessoas LGBTs? É meramente uma atitude 

individual de ódio e desprezo para com gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais?  

A resposta está na sociedade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista2 que regula a 

sexualidade, a vida e o trabalho das mulheres e também estende seus mecanismos de 

exploração e opressão contra a população LGBT.  

Assim, para compreendermos e conceituarmos a LGBTfobia, torna-se imprescindível 

desvelar o preconceito, que é um tipo particular de juízo provisório, mas nem todos os juízos 

provisórios são preconceitos. Quando a ciência consegue refutar os juízos provisórios, mas 

                                                           
2 O patriarcado promove a exploração e a opressão das mulheres nos âmbitos público e privado, reservando para 
elas o lugar de subalternidade, inferioridade e desvalorização que se expressa desde a precarização do trabalho 
feminino às múltiplas formas de violência em que são vitimizadas pelo simples fato de serem mulheres. Como 
na sociedade regida pelo capital as relações sociais se estruturam a partir do imbricamento das variáveis de 
“raça”, classe e sexo (incluindo sexualidade), a conjugação dessas dimensões estabelecem diferenciados níveis 
de exploração e opressão vividas pelas mulheres. Essa análise é fundamental para compreender a divisão sexual 
do trabalho, que além de realizar uma separação entre trabalhos masculinos e femininos, desvaloriza estes 
últimos, como parte de uma lógica de que as “qualidades” inatas das mulheres não exigem esforço intelectual e 
aprendizado. Essa desigualdade é estabelecida por uma educação sexista que diferencia homens e mulheres, mas 
também os educa de forma diferenciada. 
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estes “[...] se conservam inabalados contra todos os argumentos da razão, são preconceitos” 

(HELLER, 1989, p. 47). Dessa forma, os preconceitos são juízos provisórios que conseguem 

se cristalizar como verdade, descartando todos os argumentos da razão que contrariem esse 

determinado juízo. 

Por meio do preconceito o sujeito não é compreendido em sua totalidade, pois sua 

inserção em um grupo ou alguma característica socialmente legitimada como negativa passa a 

definir o sujeito em si. Destarte, o preconceito é “[...] sempre moralmente negativo” 

(HELLER, 1989, p. 59; grifo da autora). E por quê? Heller explica que “[...] todo preconceito 

impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua liberdade relativa diante do ato de 

escolha, ao deformar e, consequentemente, estreitar a margem real de alternativa do 

indivíduo” (1989, p. 59; grifo da autora).   

Dentre os inúmeros grupos que sofrem preconceito em nossa sociedade, abordaremos 

especificamente a população LGBT. Chamamos de “preconceito de grupo”, de acordo com 

Heller: 

 

[...] aqueles que se referem a todo um grupo homogêneo, independentemente 
do fato de que essa homogeneidade se baseia em critérios essenciais ou 
secundários e sem tomar em consideração o fato de que o grupo em pauta 
seja uma integração fundamental ou uma integração derivada; trata-se pois, 
de preconceitos contra os membros de um grupo, tão-somente pelo fato de 
serem membros desse grupo (HELLER, 1989, p. 56). 

 

Por destoarem do modelo heterossexual posto como correto e legítimo, os sujeitos 

LGBT sofrem diversas formas de preconceito e discriminação nos mais variados espaços da 

vida social. Dantas (2016) observa que o preconceito contra a população LGBT “[...] tem base 

em uma estrutura social e em valores moralistas e conservadores que oprimem e limitam a 

liberdade de ser, sentir, amar e de viver dos sujeitos” (p. 44).  

Os sujeitos LGBT estão cotidianamente expostos a atitudes preconceituosas que 

banalizam e naturalizam suas formas de ser e de amar. Acrescentamos o ápice do preconceito 

e da discriminação quando há a morte de uma LGBT, numa demonstração radical de 

intolerância e desrespeito com o(a) outro(a).  

Situamos que o preconceito contra a população LGBT e outros grupos está imerso 

em uma estrutura econômico-social que explora, oprime e violenta reiteradamente. Nessa 
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sociabilidade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista, os preconceitos são funcionais à 

exploração e, portanto, possibilitam a manutenção do status quo.  

O heterossexismo naturaliza os sexos e desempenha o papel de regulador da 

sexualidade dos sujeitos, atribuindo legitimidade apenas ao exercício da heterossexualidade. 

Assim, o heterossexismo “[...] pressupõe a diferenciação elementar entre os grupos 

homos/héteros, reservando a este último, sistematicamente, um tratamento preferencial” 

(BORRILLO, 2010, p. 34).  

Para além da vigilância individual dos sujeitos, o heterossexismo orquestra a 

organização da vida social, disseminando sua ideologia nas instituições, nas formas de ensino, 

nas regras de convivência social, na mídia, na educação familiar, ou seja, o heterossexismo 

extrapola as relações interindividuais para construir e normatizar o conjunto mais amplo das 

relações sociais.  

Permeada por todo esse reforço ideológico, “[...] a evocação constante da 

superioridade biológica e moral dos comportamentos heterossexuais faz parte de uma 

estratégia política de construção da normalidade sexual” (BORRILLO, 2010, p. 30). Fugir a 

esse padrão determinado socialmente traz consequências para os sujeitos que vivenciam a 

homossexualidade e a bissexualidade, assim como para aqueles que se compreendem como 

não pertencentes ao sexo ao qual nasceram.  

Ao divergir do padrão heterossexual socialmente legitimado, os sujeitos podem 

sofrer diversas consequências, que isoladas ou combinadas, vão desde a não aceitação por 

parte da família, escola, amigos até à violência física, culminando, por vezes, em crimes de 

ódio que resultam em morte. Destarte, a LGBTfobia pode ser compreendida 

  

[...] como o ódio, medo e/ou de repulsa irracional ante a homossexualidade 
ou à pessoa homossexual ou bissexual, e à identidade de gênero [...], 
sujeitando o indivíduo a uma posição de inferioridade pelo fato de constituir 
relações afetivo-sexuais com pessoas do mesmo sexo ou se contrapor ao 
posto socialmente como feminino ou masculino, divergindo, em todos os 
casos, dos padrões sociais de orientação sexual e identidade de gênero 
vigentes (DANTAS, 2016, p. 45-46).  
 

Demarcamos que usamos o termo LGBTfobia por compreendermos que apesar da 

raiz comum dessa forma de preconceito ser a rejeição à orientação ou identidade de gênero 

dos sujeitos, existem diferenças na vivência da opressão por cada grupo que compõe a sigla 
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LGBT. Por exemplo: a condição das lésbicas situa-se em um nível diferenciado de opressão 

sofrida pelos homens gays, por aquelas serem mulheres e subverterem a imposição sexual que 

lhes é imputada. Não estamos aqui nos referindo a um acúmulo de opressões, como 

características adicionais, sobrepostas e supostamente isoladas, mas que essas características 

enoveladas e combinadas aprofundam em termos qualitativos a dimensão de exploração e 

opressão sobre determinado sujeito ou grupo socialmente discriminado. 

Além de confrontar com a naturalização dos sexos imposta pelo regime patriarcal-

racista-capitalista-heterossexista, e que delimita os papéis ditos masculinos e femininos, desde 

os modos de ser e de se comportar até a dimensão do exercício da sexualidade tendo por 

finalidade exclusivamente a reprodução, os sujeitos LGBT convivem com as mais diversas 

formas de violência por simplesmente serem quem são. 

A LGBTfobia no Brasil é alarmante3. É o país, por exemplo, em que mais ocorrem 

assassinatos contra travestis e transexuais no mundo. De acordo com o relatório de 2015 do 

Grupo Gay da Bahia (GGB):  

 

318 LGBT foram assassinados no Brasil em 2015: um crime de ódio a cada 
27 horas: 52% gays, 37% travestis, 16% lésbicas, 10% bissexuais. [...]. 
Proporcionalmente, as travestis e transexuais são as mais vitimizadas: o risco 
de uma “trans” ser assassinada é 14 vezes maior que um gay, e se 
compararmos com os Estados Unidos, as 119 travestis brasileiras 
assassinadas em 2015 em comparação com as 21 trans americanas, têm 9 
vezes mais chance de morte violenta do que as trans norte-americanas. 
Segundo agências internacionais, mais da metade dos homicídios contra 
transexuais do mundo, ocorrem no Brasil (GGB, 2015, p. 1). 

 

Devido ao preconceito institucional, esses crimes não são compreendidos como 

motivados pelo ódio aos sujeitos devido sua orientação sexual ou identidade de gênero. São 

registrados, de forma geral, como homicídios, o que dificulta a visibilidade da LGBTfobia 

como um problema de saúde pública, bem como um crime que possui motivação específica, 

tal como o feminicídio, que ocorre pelo simples fato da vítima ser mulher. 

                                                           
3 “[...] é preciso lembrar que isso acontece em um país onde a homossexualidade não é formalmente proibida. 
Superior, portanto, ao que se registra em mais de 70 nações do mundo em que a prática homossexual ainda 
encontra-se criminalizada e punida com pena de morte, como Sudão, Mauritânia, Iémen, Arabia Saudita, etc.; e 
onde é criminalizada, mas sem pena de morte, como: República Turca de Chipre do Norte; Butão, Líbia, 
Malásia, Maldivas, Singapura, Bruney, Nyamar, Jamaica, Granada, Trindade e Tobago, Barbados, Belize, 
Moçambique, Namíbia, Argélia, Líbia, Botsuana, Camarões, Etiópia, Gana, Gâmbia, Guiné, Quênia, Senegal, 
Nauru, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga” (DANTAS, 2016, p. 47).  
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Com isso, não sendo reconhecidos como crimes motivados pela LGBTfobia, não 

existem mecanismos institucionalizados que possam registrar, acompanhar e produzir dados 

oficiais que subsidiem a ação política dos movimentos sociais na reivindicação para a criação 

de políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de discriminação.   

Outra questão que deve ser ressaltada refere-se ao fato de que “o levantamento é 

realizado com base em notícias que circulam na internet e/ou publicadas em jornais de grande 

circulação. Efetivamente, não traduz a totalidade de casos que são, na verdade, 

subnotificados” (CFESS, 2013, p. 171). Tais “crimes de ódio” são, em sua grande maioria, 

realizados com requintes de crueldade, com utilização de facas, foices, armas, acompanhados 

de espancamentos, torturas, dentre outras ações que revelam a banalização da vida humana.  

Na realidade, esses crimes que acometem a população LGBT, de acordo com o 

CFESS (2013),  

 

[...] são uma das expressões do momento anticivilizatório e, portanto, de 
profunda barbárie que vivemos no tempo presente, o qual se afirma pelo 
avanço do conservadorismo e moralismo, que invadem todas as dimensões 
da vida social, empobrecendo as potencialidades humanas (p. 171).  
 

 No sentido de criminalizar as diversas violências cometidas contra a população 

LGBT no país, tramitou por quase uma década na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal o Projeto de Lei (PL) nº 122/2006 de autoria da deputada Iara Bernardi (PT/SP). Este 

PL tem a proposta de incluir como crime os atos discriminatórios que resultam do gênero, 

sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Contudo, apesar do enorme crescimento da 

violência contra esse segmento social, o PL encontra-se arquivado desde 26 de dezembro de 

2014 pelo Senado, devido à enorme pressão da bancada religiosa.  

É imprescindível uma lei que criminalize a LGBTfobia e puna os(as) agressores(as) 

responsáveis pelos crimes, contudo, sabemos que somente a sanção penal e o encarceramento 

não é a solução para o combate efetivo das opressões que permeiam a sociedade, e o direito, 

enquanto instrumento burguês, não tem a capacidade de eliminá-las do tecido social, posto 

que a intensificação e aprofundamento das múltiplas formas de preconceito e discriminação 

tem como solo a sociedade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista.  

Contudo, uma legislação que criminalize a LGBTfobia “[...] pode contribuir no 

processo de visibilidade e combate desta, na demonstração pública de não aceitação a esse 
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tipo de prática, possibilitando, inclusive, que vidas não sejam ceifadas em decorrência do ódio 

baseado no preconceito” (DANTAS, 2016, p. 57).  

Além da morte como ápice da violência, a população LGBT convive diariamente 

com outras formas de violência que degradam progressivamente a sua condição humana. 

Pensemos nos xingamentos na rua, na incompreensão da família, nas piadas da televisão, na 

repressão e opressão na escola ou universidade, dentre tantos outros espaços e situações que 

põe esse segmento entre a negação e a invisibilidade. 

No âmbito da saúde, por exemplo, constatamos a presença da LGBTfobia que se 

expressa, dentre outras questões, na proibição de doação de sangue por sujeitos LGBT e na 

patologização da transexualidade. Esses aspectos serão problematizados mais detidamente no 

próximo item. 

 

3 Minha forma de ser não é uma doença: expressões de LGBTfobia na saúde 

 

As políticas sociais, dentre elas a saúde, promovem incessantemente a legitimidade 

da heterossexualidade, provocando, assim, preconceito e discriminação contra a população 

LGBT.  

Um dos exemplos elucidativos da afirmação supracitada é a Portaria Nº 2.712, de 12 

de Novembro de 2013, do Ministério da Saúde, que redefine o regulamento técnico de 

procedimentos hemoterápicos, e mostra claramente o seu conteúdo discriminatório contra a 

população LGBT quando expressa: “Art. 64. Considerar-se-á inapto temporário por 12 (doze) 

meses o candidato que tenha sido exposto a qualquer uma das situações [...]: [...] V - homens 

que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as parceiras sexuais destes [...]” 

(BRASIL, 2013, não paginado).  

O que deveria estar em questão não é a orientação sexual ou identidade de gênero 

do(a) doador(a), mas o comportamento sexual deste(a) no que diz respeito à prevenção. Isso 

porque tanto homossexuais quanto heterossexuais podem ter um comportamento de risco 

quando realizam práticas sexuais com um ou mais parceiros(as) sem prevenção.  

O conteúdo dessa portaria revela o preconceito arraigado socialmente contra a 

população LGBT, encarada como grupo de risco pelos seus sujeitos serem compreendidos 

como promíscuos sexualmente e, portanto, mais suscetíveis a contraírem e a transmitirem 
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Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), dentre elas a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS).   

Com esse explícito teor discriminatório para com a população LGBT, constatamos 

uma contradição nesta portaria quando afirma no seu artigo 2º, parágrafo 3º que:  

 

Art. 2º, § 3º Os serviços de hemoterapia promoverão a melhoria da atenção e 
acolhimento aos candidatos à doação, realizando a triagem clínica com vistas 
à segurança do receptor, porém com isenção de manifestações de juízo de 
valor, preconceito e discriminação por orientação sexual, identidade de 
gênero, hábitos de vida, atividade profissional, condição socioeconômica, 
cor ou etnia, dentre outras, sem prejuízo à segurança do receptor (BRASIL, 
2013, não paginado).  

 

Destacamos que a própria portaria veda condutas preconceituosas e discriminatórias 

nos serviços de saúde responsáveis pelos procedimentos hemoterápicos, contudo, como 

explicitamos linhas atrás, recusa a doação de sangue de um sujeito LGBT por preconceito. 

Enfatizamos, assim, que a LGBTfobia compõe o cotidiano das instituições e fundamenta as 

concepções das leis, normas e portarias que regem as políticas públicas, negando, em suma, 

direitos.  

 Com relação às pessoas trans, estas sentem, em muitos casos, a necessidade de 

adequar seu corpo à sua identidade de gênero, o que exige tratamento hormonal e cirurgia de 

redesignação sexual. Com intenso processo de lutas, travestis e transexuais conseguiram que 

esses procedimentos fossem garantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que são 

regulamentados desde 2008 pela Portaria nº 1.707/2008 e redefinido e ampliado pela Portaria 

nº 2.803, de 19 de novembro de 2013. 

Travestis e transexuais precisam passar por acompanhamento ambulatorial com 

equipe interdisciplinar e multiprofissional por um período de 02 (dois) anos para que possa 

ser realizada sua cirurgia de redesignação sexual, a qual tem uma longa fila de espera e apenas 

05 (cinco) Hospitais Universitários (HU’s)4 no Brasil que realizam tal procedimento. 

Ressalte-se o maior avanço da medicina para realizar a redesignação do sexo masculino para 

                                                           
4 “Os hospitais habilitados junto ao SUS para a realização do Processo Transexualizador são: Hospital das 
Clinicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia (GO); Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS); Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (RJ); Fundação Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo (USP); e 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife (PE)”. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/cirurgias-de-mudanca-de-sexo-sao-realizadas-pelo-sus-
desde-2008>. Acesso em: 12 set. 2017. 
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o feminino, o que faz com que esse processo seja mais fácil em comparação à redesignação do 

sexo feminino para o masculino. 

Se, apesar das enormes dificuldades, está sendo garantida a cirurgia de redesignação 

sexual às pessoas trans, por que entendemos que a situação em que esses sujeitos se 

encontram no SUS, a nosso ver, é uma expressão de LGBTfobia? 

Ocorre que o acompanhamento ambulatorial das pessoas trans que desejam fazer a 

cirurgia de redesignação sexual é uma exigência posto que a transexualidade ainda é encarada 

como uma patologia. Enquanto que a Organização Mundial de Saúde (OMS) despatologizou a 

homossexualidade5 desde 17 de maio de 19906, a transexualidade desde os anos 1980 foi 

incluída no Código Internacional de Doenças (CID)7, sendo definida atualmente como 

“transtorno de identidade de gênero8” tipificada na CID-10.   

Entendemos, assim, que a patologização da transexualidade é uma expressão da 

LGBTfobia, pois ao ser diagnosticada clinicamente com um transtorno, a pessoa transexual é 

percebida como alguém que necessita de tratamento e, assim, legitima-se um discurso 

assentado em uma suposta condição congênita ou biológica que autoriza se decidir sobre o 

destino de sujeitos que não reconhecem o corpo com o qual nasceram com a identidade 

forjada para si. Assim, a patologização da transexualidade insere-se na lógica de naturalização 

dos sexos, fazendo com que  

 

Quando há qualquer nível de descolamento, deve haver uma intervenção 
especializada, principalmente de algum especialista nas ciências psi, para 
restabelecer a ordem e a “coerência” entre corpo, gênero e sexualidade. É 
esse mapa que fornecerá as bases fundamentais para a construção do 
diagnóstico de gênero (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 571).  
 

O Movimento LGBT luta, portanto, pela despatologização da transexualidade, por 

mais que essa questão seja complexa dentro do próprio movimento, pois há o receio de que se 

                                                           
5 “Durante 42 anos, ou seja, entre 1948 e 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a 
homossexualidade como transtorno mental. Em 17 de maio de 1990, durante a assembleia geral, a OMS aprovou 
a retirada do código 302.0 (Homossexualidade) da classificação Internacional de Doenças, declarando que ‘a 
homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem  perversão’.  A nova classificação entrou em vigor 
entre os países-membros das Nações Unidas somente em 1993” (CFESS, 2011, p. 11). 
6 Essa data é considerada o Dia Mundial de Luta contra a Homofobia. 
7 “[...] apresenta os códigos e a tipificação da doença que devem estar presentes em todos os diagnósticos para 
que tenham validade legal” (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 572).  
8 Segundo Coelho e Sampaio (2014) o Manual Diagnóstico e Estatístico das Desordens Mentais (DSM IV), 
atualmente, considera a transexualidade como uma Disforia de Gênero.   
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a transexualidade sair do rol das patologias as pessoas trans percam a garantia do acesso ao 

Processo Transexualizador pelo SUS.  

Realmente essa possibilidade não é descartada, principalmente na conjuntura 

neoliberal de retirada de direitos e precarização das políticas públicas, contudo, corroboramos 

com Bento e Pelúcio (2012) quando estas refletem que:  

 

[...] a patologização não garantiu direitos de fato, mas impôs um modelo 
para se pensar a transexualidade como experiência catalogável, curável e 
passível de normalização. Tratou-se até aqui de um processo que qualificou 
alguns saberes científicos como os únicos capazes de dar respostas acertadas 
às vivências que desafiam as normas de gênero. Processo que, por outro 
lado, autoriza o tutelamento dos corpos e das subjetividades de pessoas que 
se reconhecem como transexuais (p. 574).  
 

Dessa forma, a luta mais ampla deve ser pelo respeito à orientação sexual e à 

identidade de gênero dos sujeitos, o que inclui políticas públicas que possam contribuir no 

processo de rompimento com a hierarquia das sexualidades, envolvendo, assim, 

desconstrução de preconceitos e garantias materiais para a fruição dos direitos nas mais 

diversas dimensões da vida social.  

 

5 Conclusão 

 

O fenômeno da LGBTfobia, caracterizado pelo ódio e aversão aos sujeitos LGBT, 

resulta, portanto, do sistema patriarcal-racista-capitalista-heterossexista que regula a 

sexualidade feminina dentro de uma lógica de naturalização do sexo, mas também atua na 

vigilância da sexualidade dos homens, para que estes cumpram os papéis sociais e sexuais 

atribuídos à heterossexualidade.  

Assim, a homossexualidade e as identidades trans rompem com a naturalização 

imposta aos sexos, colocando os sujeitos que as vivenciam em uma vulnerabilidade constante 

às múltiplas formas de violências nos mais variados espaços sociais, podendo ser vítimas de 

crimes de ódio que resultam, na grande maioria dos casos, em mortes.  

Esse cenário de violência contra a população LGBT, que no Brasil toma proporções 

de um verdadeiro extermínio desse segmento, e mais especificamente das travestis e das 

pessoas transexuais, não está desvinculado do momento de barbárie e banalização da vida 
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humana provocados por uma sociedade capitalista que exacerba as relações de desigualdade 

em suas diversas dimensões, trazendo em seu bojo o desrespeito a determinados grupos 

sociais, como as LGBTs, que fogem de um padrão heterossexual posto como legítimo, 

desafiando o julgo do patriarcado.  

O campo das políticas sociais não está isento da reprodução de intensos e explícitos 

processos de discriminação contra a população LGBT, a exemplo da política de saúde, mais 

especificamente constatamos como questões o fato das LGBTs não serem permitidas de doar 

sangue e a transexualidade ainda ser encarada como uma patologia, característica esta que 

pode possibilitar o acesso à cirurgia de redesignação sexual por uma pessoa trans. 

Entendemos que os marcos jurídico-legais que normatizam esses procedimentos na saúde, 

assentados em uma perspectiva hegemonicamente heterossexista, reforçam e reproduzem 

práticas discriminatórias contra a população LGBT, mantendo esse grupo em um lugar 

histórico de inferioridade, estigma e subalternidade.  
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