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Resumo: Tendo como base quatro anos de pesquisa doutoral sobre a agenda anti-homofobia na educação 
brasileira (2007-2011) o presente artigo busca iniciar uma genealogia sobre o conceito de Homofobia no 
Brasil. Foca no uso desta categoria em dois campos de produção discursiva: (1) os movimentos LGBTTT 
e (2) o Estado. A partir disso sinaliza a complexidade do conceito, particularmente em suas definições 
nativas centradas no campo psicológico que o definem como expressão do ódio, ojeriza e/ou repulsa aos 
homossexuais. Conclui-se que a categoria Homofobia possui grande eficácia política, mas carece de 
reflexão e teorização que possibilitem fazê-la superar as armadilhas da polêmica e da reação homofóbica. 
 
Palavras-Chave: Homofobia; Políticas Públicas; Genealogia; Análise Genética; Pensamento de Estado. 
 
Résumé: sur la base de quatre ans de recherche doctorale sur l’agenda anti-homophobie dans l’éducation 
brésilienne (2007-2011), cet article vise à commencer une généalogie sur le concept d’homophobie au 
Brésil. Il se concentre sur l’utilisation de cette catégorie dans deux champs de production discursive: (1) 
les mouvements LGBTTT et (2) l’Etat. A partir ça, ce texte met en évidence la complexité du concept, 
particulièrement dans ces significations originaires centrées dans la dimension psychologique qui le 
définissent comme expression de haine et/ou répulsion envers les homosexuels. On conclut que la 
catégorie d’homophobie possède une grande efficacité politique, mais qu’elle manque de réflexion et 
théorisation qui lui permettraient de dépasser les positions polémiques et de réaction homophobe.  
 
Mots-clé: Homophobie, Politiques publiques, Généalogie, Analyse génétique, Pensée d’état. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
“Quando se trata de preconceitos, eu o conheço nas minhas entranhas, eu sei o que é 
preconceito. Talvez seja a doença mais perversa impregnada na cabeça do ser humano. 
É uma doença que a gente não combate apenas com leis. A Lei ajuda, a Constituição 
ajuda, montar conselhos ajuda, [...] tudo ajuda, mas é um processo cultural. É um 
processo que passa por uma revolução cultural de as pessoas irem compreendendo que 
precisamos nos gostar do jeito que somos, que não precisamos querer que ninguém seja 
igual.” (Discurso do Presidente Lula na Abertura da I CNLGBT)  
[Disponível em: http://www.clam.org.br/publique/media/discursolula.pdf]. 
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No dia 05 de junho de 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a primeira 
Conferência Nacional LGBT, convocada pelo governo federal, com um discurso de 
aliança e apoio às agendas LGBTTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 
transgêneros) e anti-homofobia, indicando, como no trecho acima, sua aproximação 
com a luta deste movimento a partir de suas próprias experiências com a discriminação 
e violências por sua origem de classe e regional. 
 
É partindo deste momento, que foi chave para a consolidação das políticas públicas 
contra a Homofobia no Brasil que inicio este artigo, inspirando-me em Pierre Bourdieu 
(2012) quando afirma que estudar o Estado não é tarefa fácil. Como diz o autor, somos 
todos produzidos sob uma matriz de “pensamento de Estado” que nos faz pensar que as 
“coisas são como são”. Desta forma, é o próprio “pensamento de Estado” que produz as 
categorias que usamos para analisar “o Estado”. Enfrentar o “pensamento de Estado” 
exige, portanto, uma perspectiva crítica que retorna às origens de toda política pública. 
 
É partindo desta premissa teórica e da lembrança do contexto político do Governo Lula 
que introduzo este artigo, no qual buscarei fazer uma genealogia do conceito de 
homofobia, para mostrar como ele se transforma de uma categoria teórica do campo da 
psicologia norte-americana em uma política de governança no Brasil. 
 
Com base nisso, analisarei o percurso da categoria homofobia até seu status atual de 
categoria central e definidora de um campo de governança do Estado brasileiro. Para tal 
divido este texto em dois momentos. O mais curto sintetiza o passado internacional da 
categoria homofobia, sua emergência e usos no país de origem: os Estados Unidos. O 
mais longo trata da história da categoria homofobia no Brasil, particularmente em sua 
temporalidade, em suas condições de possibilidade e seu papel na política social de Lula 
(2003-2010). 
 
 

O PASSADO INTERNACIONAL 

 
A categoria homofobia surge no senso comum norte-americano nos anos 1960 (FONE, 
2000). Criada pelos próprios sujeitos das homossexualidades, esta categoria emerge em 
um momento histórico em que a homossexualidade estava sendo deslocada de uma 
posição ligada às dimensões do pecado e da doença para o lugar de uma 
“homossexualidade política”. Inspirados nos novos movimentos sociais do período, 
particularmente o movimento negro e o movimento feminista, homossexuais 
começaram a se organizar para discutirem as possibilidades de melhoria de suas 
condições de vida e reação às constantes ofensivas da sociedade e do Estado contra as 
expressões das homossexualidades. Como consequência, nas ruas das grandes cidades 
norte-americanas, particularmente Nova Iorque e São Francisco, pessoas LGBTTT 
começaram a usar o termo “homofobia”, nos moldes do racismo, para denunciarem a 
violência e discriminação a que eram submetidos (UDIS-KESSLER, 1996). Em junho 
de 1969 (e por isso o dia mundial do orgulho LGBTTT é comemorado em 28 de junho) 
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ocorre uma rebelião nas ruas de Nova Iorque, em frente ao bar Stonewall Inn (no bairro 
Greenwich Village, em Manhattan), que ficou conhecida como marco de fundação do 
movimento LGBTTT mundial: a “Rebelião de Stonewall” (DUBERMAN, 1994). É, 
portanto, nos anos 1960 que vemos um deslocamento importante da homossexualidade, 
que passa a designar seus sujeitos a partir de um lugar de “opressão”, de uma população 
sujeita à homofobia e, por fim, conjuram uma “identidade coletiva política” para os 
sujeitos das homossexualidades. 
 
É o campo científico da Psicologia que primeiro teoriza a categoria Homofobia. O 
primeiro artigo científico publicado foi um exercício de comprovação da hipótese da 
existência de um certo tipo de “personalidade violenta” associada a duas questões 
majoritárias: 1) ojeriza de permanência próximo a uma pessoa homossexual e 2) ódio 
extremo ou reações de medo direcionadas às pessoas homossexuais. O texto de K. T. 
Smith intitulado “Homophobia: a tentative personality profile” teve como conclusão a 
não-comprovação da hipótese inicial, ou seja, através do trabalho não se verificou a 
existência de um tipo específico de personalidade “homofóbica”. Entretanto sua 
hipótese inicial que articulara categorias como “medo”, “ódio” e “ojeriza” passou a 
informar a luta política como pude constatardurante o trabalho de campo onde escutei 
muitos ativistas, acadêmicos e gestores de políticas públicas me dizerem que a 
homofobia é “o medo e o ódio direcionado aos homossexuais”, em suas dimensões 
sociais (“homofobia”) e individuais (“homofobia internalizada”). 
 
Nos anos 1990, com os avanços das teorias queer e com a densificação dos saberes 
sobre a AIDS, as Ciências Humanas retomama categoria homofobia e passam a articulá-
la em pesquisas sobre sexualidade, minorias e preconceitos. Cito dois exemplos. Em 
diálogo com os movimentos sociais e com as teorias marxistas Amanda Udis-Kessler 
(1996) publica um importante trabalho sobre o preconceito em relação às pessoas 
bissexuais, tanto por parte de homossexuais como heterossexuais. A grande inovação da 
autora, no meu ponto de vista, é posicionar a “bifobia” (e em paralelo a “homofobia”) 
como um dos aspectos da sexualidade, particularmente como um significado atribuído 
às experiências bissexuais. Já Elisabeth Young-Bruehl (1996) em seu livro “Anatomy of 
Prejudice” amplia o significado da categoria homofobiaao definí-la, juntamente com o 
sexismo, o racismo e o antisemitismo como “preconceitos primários”. Sua proposta 
teórica mostra que são vários as categorias que são construídas no início dos anos 2000 
para definir diferentes preconceitos com base politica similar. 
 
No inicio dos anos 2000 são publicados dois trabalhos que têm como categoria central a 
homofobia.Um deles, publicado nos Estados Unidos, “Homophobia: a history” de 
Byrne Fone (2000), esquadrinha a história das representações sobre homossexualidades 
ligadas a situações de violência em alguns “períodos históricos”, como o Greco-
Romano, o Judaico-Cristão, o início da Renascença, o Iluminismo, o final do século 
XIX-início do século XX e os dias da “Homofobia no Novo Mundo”. O outro é 
publicado na Europa, por Daniel Borrillo (2001), “Homofobia”, que cunha um conceito 
mais amplo da categoria a partir do campo do Direito, dos movimentos sociais e do 
campo interdisciplinar dos Estudos Lésbicos e Gays. Para Borrillo, a homofobia agrega 
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em sua expressão sentimentos de repulsa ou hostilidade a indivíduos que possuem 
desejo por pessoas do mesmo sexo (ou, ao menos, apresentam esta possibilidade). Além 
disso este livro se centra na analise do heterossexismo, ou seja, ele argumenta que a 
homofobia pressupõe a afirmação de uma ordem sexual fundada em uma hierarquia 
entre as sexualidades que justifica o “tratamento diferenciado” de lésbicas e gays no 
acesso aos direitos aos quais têm acesso pessoas heterossexuais.  
 
 

O CONCEITO DA HOMOFOBIA E SEU USO POLITICO NO BRASIL 

 
No início dos anos 1990, a categoria Homofobia é introduzida no Brasil primeiro pelos 
movimentos sociais e depois pela mídia, para designar principalmente um tipo 
específico de violência letal. É o Grupo Gay da Bahia (GGB) que visibiliza 
massivamente esta categoria, particularmente a partir de 1991, com seu trabalho de 
denúncia da violência letal através das estatísticas de “assassinatos de homossexuais”, 
amplamente conhecidas no campo LGBTTT brasileiro1. Em vídeo de 1991 intitulado 
“Luiz Mott denuncia a violência anti-gay”2, o presidente do GGB afirmava:“ainda não 
tivemos o privilégio de sermos recebidos pelo secretário [de Segurança Pública], mas 
um assessor registrou o nosso dossiê com 103 assassinatos”.  
 
No que tange à mídia, Paula Lacerda (2006) afirma que a primeira vez que a categoria 
homofobia aparece na imprensa carioca foi em matéria intitulada “Violência contra 
homossexuais faz uma vítima a cada cinco dias no Rio”, publicada em 1992 no jornal 
“O Globo”. Na segunda metade dos anos 1990, Luiz Mott publica um relatório, por 
intermédio da Comissão Internacional de Direitos Humanos de Gays e Lésbicas, em 
que posiciona o “combate à homofobia” como parte da pauta política de construção de 
uma cultura de direitos humanos (MOTT, 1996). Nesse sentido, durante a maior parte 
da década de 1990 no Brasil, a categoria homofobia é usada principalmente como 
descritiva da violência letal contra as populações LGBTTT. 
 
Em 1998 a categoria Homofobia é incluída nas políticas de combate à AIDS como um 
fenômeno que torna as populações LGBTTT “mais vulneráveis” à infecção pelo HIV. 
Foi no contexto do “Projeto Somos” (financiado pelo Ministério da Saúde e executado 
pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros - ABGLT) que a 
“homofobia” é deslocada do que defini em minha tese (Fernandes, 2011) como uma 
categoria descritiva, onde o que estava em foco era apenas a violência letal, para se 
tornar uma categoria mais ampla e englobante para o movimento: uma categoria que 
passa a definir um campo de discriminação e preconceitos, particularmente em suas 
dimensões de construção de vulnerabilidades. Neste deslocamento a “homofobia” 

                                                        
1Esses relatórios se assemelham ao modelo adotado pela organização francesa “SOS Homophobie” que 
publica anualmente, desde 1997, os “Rapport sur L’Homophobie”. Um exemplo pode ser encontrado em 
SOS HOMOPHOBIE, 2010 
2Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=6UemFVsgOIU> 
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passa a ser, também, um “fator” preponderante na avaliação dos índices de infecção 
pelo HIV, pauta da agenda anti-Aids do governo federal. 
 
No final do governo FHC (1995-2002) e durante a participação em 2001 do Brasil na 
Conferência de Durban3 há um primeiro exercício de tratamento da homossexualidade 
por parte do governo federal por uma área diferente da Saúde, refletindo, portanto, sobre 
os “direitos humanos” das populações LGBTTT em termos mais amplos. Os processos 
de elaboração e implementação de políticas públicas que beneficiavam populações 
LGBTTT percorreram toda a década de 1990 com adesão exclusiva à área da Saúde, ou 
seja, é o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de DST/HIV/AIDS que 
implementa políticas de prevenção e assistência ao HIV mas também de defesa dos 
direitos humanos de pessoas LGBTTT no Brasil. Uma política chamada “Balcão de 
Direitos”, germe dos Centros de Referência4 e ligada à Secretaria de Direitos Humanos5 
do Ministério da Justiça de FHC, abriu a possibilidade de diálogo do movimento 
LGBTTT com esta agência do governo na perspectiva de assumir a execução de uma 
proposta de “justiça comunitária”, em que cada “segmento” teria apoio na construção de 
centros formados por pares em que as denúncias de violação dos direitos humanos (mas 
também de discriminação, preconceito e violência) poderiam ser canalizadas. 
Entretanto, o expertise de outros “segmentos” da sociedade no trato com o campo da 
justiça e dos direitos humanos, mas também a forma como eram hierarquizadas as 
populações e seus jogos políticos, acabaram por impossibilitar o acesso de LGBTTT ao 
campo de execução das políticas de “Balcão de Direitos”. Como me contou um 
informante, “no Ministério da Justiça a rubrica Balcão de Direitos era a única que se 
adequava às políticas voltadas para populações minoritárias. [...] Então todas as 
populações minoritárias brigavam pelo ‘Balcão de Direitos’ e os LGBT ficavam de 
fora” [Diário de Campo, 02/06/2010]. A partir dessa “derrota” um setor do movimento 
LGBTTT passou a refletir a pauta política do movimento em sintonia com as agências 
governamentais e, principalmente, com o Orçamento da União6. 
 
O primeiro ano do governo Lula foi um ano de disputas. Sem ter apresentado uma 
proposta clara de política social na “Carta ao Povo Brasileiro” (SILVA, 2002) 
publicada durante a campanha eleitoral de 2002 (cf. ALMEIDA, 2004; DURHAM, 
2010), Lula não assumiu, em texto, um compromisso transparente com as agendas 
LGBTTT. Pairava, portanto, a dúvida sobre os rumos que tomaria o governo, mas a 
tendência majoritária do movimento LGBTTT era de apoio e de sustentação, na qual 
imperava o argumento de que “é necessário pressioná-lo para que se executem as 

                                                        
3Para uma reflexão sobre o papel da Conferência de Durban para as agendas LGBTTT e anti-homofobia 
ver Regina Fachinni (2009), disponível em <http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v03n04art07_facchini.pdf>. 
Para outras discussões mais atuais sobre a política LGBTTT no Brasil veja MELLO et alli, 2012. 
4Um exemplo atual de análise da implementação do Centro de Referência de Campinas pode ser 
encontrado em Zanoli (2012) 
5No primeiro ano do governo Lula esta Secretaria ganha status de Ministério e passa a ser ligada à 
Presidência da República 
6 Uma análise detalhada desse processo está presente no tópico “Lançamento do Programa Federal 
Brasil Sem Homofobia” (FERNANDES, 2011, pp. 85-99) de minha tese de doutorado, disponível online 
em: <http://www.tede.ufsc.br/teses/PICH0100-T.pdf>. 
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pautas progressistas”. Além disso, Sônia Corrêa (2003) apontou em artigo publicado 
nomesmo período que, “em abril de 2003, o governo brasileiro apresentou à Comissão 
de Direitos Humanos da ONU uma proposta de resolução que reconhec[ia] a orientação 
sexual como uma questão de direitos humanos” (s/p). Dessa forma, durante o primeiro 
ano do governo Lula (2003), a pauta LGBTTT colocada na ordem do dia estava em 
sintonia com a categoria central de “orientação sexual”, e as propostas do movimento 
para o governo falavam de “discriminação por orientação sexual”. A categoria 
“homofobia”, portanto e apesar de menos do que nos anos 1990 (e em processo de 
disputa), ainda era uma categoria usada e eficaz no campo da segurança pública como 
descritiva de violências, principalmente nos casos de violência letal.  
 
Em maio de 2004 o governo Lula, através do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação ligado à então Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da 
Presidência da República,lança o “Brasil Sem Homofobia: Programa de Combate à 
Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual” 
(BRASIL, 2004). Resultado de uma revisão do documento final do IX Encontro 
Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros (EBGLT) realizado em Manaus em 
novembro de 2003. Como me contou um de meus informantes, o “EBGLT de Manaus” 
(como ficou conhecido o encontro), foi o principal fórum em que o governo Lula 
dialogou com o movimento LGBTTT em seu primeiro ano de gestão. Neste momento o 
governo apresentara uma agenda que fora interpretada pelos militantes presentes como 
“insuficiente”, ou seja, o gestor do governo que representava a SEDH (nomeado por 
ativistas como “herança de FHC”) propusera o apoio à Parada do Orgulho de Brasília e 
uma cartilha de promoção dos direitos LGBTTT como as políticas prioritárias do 
governo no campo dos direitos humanos das populações LGBTTT. A revolta foi 
tamanha que foram expostos cartazes com dizeres do tipo, “não queremos cartilhas e 
sim políticas públicas”. A partir das críticas ao governo durante o EBGLT de Manaus, 
numa articulação entre lideranças e gestores do governo federal, constituiu-se um Grupo 
de Trabalho com o objetivo de “traduzir” as propostas aprovadas na plenária final em 
um “plano de governo”.É neste plano, durante os diálogos com a Agência de 
Comunicação do governo, que é definida e a categoria homofobia como categoria chave 
das políticas do governo Lula que visavam beneficiar as populações LGBTTT. Desta 
forma, é a articulação entre o movimento LGBTTT e a Comunicação do governo que 
desloca a homofobia, de uma categoria descritiva de violências, para uma categoria que 
passa a nomear todo o campo de governança que abarca as agendas LGBTTT no Brasil.  
 

CONCLUSÕES 

 
Como vimos, a categoria Homofobia percorre um longo caminho antes de passar a 
nomear, no Brasil, um campo de governança. De uma categoria do senso comum norte-
americano (criada pelos próprios sujeitos da homossexualidade), a categoria é revisitada 
pela Psicologia, consolidando-se como uma categoria teórica das Ciências Humanas 
apenas no início dos anos 2000. É no seio dos movimentos LGBTTT a nível global que 
esta categoria tem força produtiva e enunciatória, se tornando uma categoria chave para 
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as lutas políticas. Nesse sentido acompanhamos a analise de Don Kulick (2000), para 
quem a linguagem LGBTTT define relações e, no caso e pauta, relações de governança. 
A homofobia, uma categoria gestada no campo dos movimentos sociais, como categoria 
de denuncia da discriminação, se transformou em uma década, no Brasil em uma 
categoria chave para os governos em seus diferentes níveis - nacional, estadual e 
municipal.  
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