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Agosto é o mês da

O objetivo da data é demarcar o enfrentamento à lesbofobia, 
ao machismo, ao racismo e todas as outras formas de violações 
de direitos das mulheres lésbicas e bissexuais, nos âmbitos 
público e privado. Mas a data também marca a resistência, 
configurada nas iniciativas afirmativas, experiências positivas e, 
sobretudo, de emancipação. 

Questões sobre a sexualidade, respeito ao próprio corpo e 
ao da/o outra/o, relações afetivas, direitos reprodutivos e da 
família e tantos outros temas, ganham espaço e são tratados de 
forma mais qualificada, a partir da agenda suscitada pela data. 
Especialmente para as lésbicas e bissexuais há um discurso 
reducionista que as representam, quase que exclusivamente, 
pelo viés sexual fetichizado - desde que atendam aos padrões de 
beleza socialmente construídos. Tais oportunidades de debate 
evidenciam a complexidade do tema e da visibilidade, para além 
das representações sexuais.

De acordo com Tamires Oliveira, conselheira do CRESS-PR, a 
conjuntura de acirramento do conservadorismo, estruturado no 
capitalismo-patriarcal, se expressa em diversas formas de 

violência contra as mulheres, mas especialmente contra as 
mulheres negras e lésbicas. “Ocorrem estupros corretivos como 
forma de 'reorientação sexual' das mulheres lésbicas e bissexuais, 
num contexto em que a violência é perpetrada em virtude das 
expressões de gênero não correspondentes com os papéis 
sociais atribuídos às mulheres”, defende.

A importância da data pauta-se ainda na necessidade de 
desvelar o machismo em uma de suas formas mais cruéis de 
manifestação: a lesbofobia e lesbocídio. O lesbocídio ancora-se 
em preconceitos como o machismo, o rac ismo e, 
principalmente, a lesbofobia - um sentimento de medo 
exagerado ou aversão às mulheres que manifestam relações 
sexuais e/ou afetivas com outras mulheres. 

“A pauta da visibilidade lésbica é transversal e ampla. No 
campo da saúde, por exemplo, nega-se a mulher que faz sexo 
com mulheres. As campanhas, programas e métodos 
preventivos às DSTs são voltados apenas para relacionamentos 
com homens, colocando em risco a saúde e vida dessas 
mulheres”, explica a conselheira do CRESS-PR.

Soma-se a essa luta

Visibilidade Lésbica 
e o Serviço Social
Visibilidade Lésbica 
e o Serviço Social

O mês de agosto ficou marcado como o 
mês da visibilidade lésbica. O dia 29, dia da Visibilidade 
Lésbica, foi criado por militantes lésbicas brasileiras, após o 
1º Seminário Nacional de Lésbicas e Bissexuais (Senale), em 1996. 
A primeira edição foi organizada pelo Coletivo de Lésbicas do Rio de Janeiro 
(COLERJ) e teve enfoque no debate sobre sexualidade e prevenção de DSTs. 
O evento teve outras edições, nos anos seguintes, em diversas cidades do país. 



Imprecisão é o que marca o mapa das violações, violências e 
preconceitos sofridos por mulheres lésbicas e bissexuais. A 
escassez de pesquisas e estatísticas que demonstrem a extensão 
e profundidade dos problemas que afetam diretamente essa 
população, inviabiliza uma realidade histórica e reflete a negação 
do Estado frente às demandas de formulação e implementação 
de políticas públicas para mulheres lésbicas.

Nesse cenário, em abril de 2018, o Núcleo de Inclusão Social 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou o 
primeiro Dossiê sobre Lesbocídio no Brasil. O documento 
aponta um crescimento acelerado dos assassinatos de mulheres 
lésbicas, a partir de dados coletados de 2000 a 2017. 

A  nas estatísticas brasileiras(in)visibilidade lésbica
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No período, foram registrados 180 homicídios, dos quais, 
126 aconteceram entre 2014 e 2017. O dossiê foi produzido 
com informações coletadas em redes sociais e veículos de mídia - 
o que indica que este universo tende a ser mais numeroso. 

De 2014 para 2017 foi registrado um aumento de 150% de 
lesbocídios, chegando a 54 ocorrências no ano passado. Só nos 
dois primeiros meses de 2018, 26 homicídios de mulheres 
lésbicas foram registrados. O aumento revela, também, o ganho 
de espaço midiático para denúncias dessa natureza, difusão e 
denúncia por meio das redes sociais, além do reconhecimento 
social do crime motivado pela vítima ser lésbica, semelhante aos 
casos de feminicídios. 

De acordo com Daniela Möller, conselheira do Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS), ainda não há legalização do 
registro da lgbtfobia como causa de morte, mas os dados identi-
ficados até agora são fruto de um padrão heteronormativo. 

“No caso das mulheres, se soma à discriminação referente a 
sua orientação sexual, o lugar que é atribuído à mulher na nossa 
sociedade e, por isso, outro tipo de violência a que estão subme-
tidas é o abuso sexual, chamado de corretivo. Porque a relação 
sexual entre mulheres, ou é tratada como um fetiche, da qual os 
homens acham que têm direito de participar, ou que aquelas 
mulheres têm que aprender que existe um único padrão sexual, 

ALGUMAS VITÓRIAS...
Após árduas lutas e resistência da comunidade LGBT, alguns 

direitos foram reconhecidos, tais como:

Casamento civil igualitário: o casamento civil entre pesso-
as do mesmo sexo está assegurado por decisão do Superior Tri-
bunal Federal (STF), e pela Resolução nº 175, de 14 de maio de 
2013, do Conselho Nacional de Justiça conferindo os mesmos 
direitos da união de homens e mulheres aos casais do mesmo 
sexo e obrigando os cartórios a realizarem a cerimônia. 

Reconhecimento da paternidade ou maternidade 
homoafetivas: possibilidade de registro de crianças geradas por 
técnicas de reprodução assistida, a partir do provimento n° 52, de 
14 de março de 2016.

Adoção: Em 27 de abril de 2010 o Superior Tribunal de Justi-

que é o heteronormativo, e vão aprender isso pela violência”, 
explica a conselheira. Ainda que tenhamos percebido um 
aumento nas estratégias e espaços que a população lésbica e 
bissexual tem alcançado, ainda há muito o que galgar. 

O aumento da visibilidade nos espaços públicos nos faz 
enxergar outros lugares de exclusão e o espaço reduzido para as 
especificidades dessas mulheres, como explica a Conselheira 
Tamires do CRESS PR: “Se for observar, por exemplo, no âmbito 
da mídia, a mulher lésbica e bissexual não se vê representada a 
não ser de forma estereotipada, com reproduções de padrões 
que reforçam uma cultura heteronormativa e machista".

ça (STJ), em uma decisão judicial, reconheceu o direito de adoção 
por casais homoafetivos. 

Retificação de nome e gênero: em 01 de março de 2018 o 
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que pessoas transexuais 
podem retificar nome e gênero diretamente no cartório. Docu-
mentos como RG, Título de eleitor e Passaporte, podem ser soli-
citados sem burocracia, sem laudo médico e sem intervenção do 
poder judiciário; isso significa a possibilidade de incluir seu nome 
social e gênero autodeterminado diretamente nos cartórios.

Processo transexualizador pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS): cirúrgias de transgenitalização; de mastectomia 
(retirada de mama); plástica mamária reconstrutiva (incluindo 
próteses de silicone); e cirurgia de tireoplastia (troca de timbre 
de voz) são realizadas pelo SUS. 

x Estatuto da Família: No entanto, ainda há muita dificuldade para garantir esses direitos, inclusive com o avanço de pautas 
conservadoras e preconceituosas como o Projeto de Lei (PL) 6583/13, conhecido como o “Estatuto da Família”, aprovado em 
2015, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Nele,  a família  é reconhecida como “entidade familiar formada a 
partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por qual-
quer dos pais e seus filhos”. A definição reducionista do que é família, se avançar, vai contra a decisão do STF sobre o casamen-
to civil igualitário e ameaça o acesso das famílias homoafetivas aos seus direitos sociais, como pensão e licença.



O PRECONCEITO QUE ATINGE A POPULAÇÃO 
USUÁRIA E AS ASSISTENTES SOCIAIS

Tanto a população usuária, quanto as trabalhadoras, vivenci-
am inúmeros desafios cotidianos quando se trata da sua orienta-
ção sexual e a família que constituiu. Para a conselheira do CRESS-
PR, é necessário realizar uma análise sócio-histórica da questão 
de classe, raça/etnia e gênero: “Precisamos compreender que a 
condição sóciohistórica da mulher na estrutura da sociedade 
patriarcal-capitalista é de mera reprodutora da espécie. O que 
significa que as relações sexuais e afetivas que não tenham esse 
fim, serão inviabilizadas, negadas e, não raras as vezes, violenta-
das”, explica Tamíres.

Para a conselheira do CFESS, o trabalho com mulheres lésbi-
cas e bissexuais torna-se mais complexo na medida em que o 
preconceito perpassa todos os âmbitos da vida social: "É impor-
tante compreender o contexto de discriminação na própria famí-
lia, na comunidade, e nos serviços buscados. Nosso desafio é 
elaborar, articular e implementar políticas que atendam às neces-
sidades desse público, mas também alterar o pensamento vigente 
que incide sobre a vida delas”.

Nesse cenário, o CRESS-PR chama a atenção 
para o compromisso ético-político profissional. “Em 
nosso cotidiano profissional, sentimos os reflexos 
dessa conjunta perversa na população usuária, mas 
especialmente quando se trata de mulheres, negras 
e lésbicas, as expressões da questão social se acir-
ram mais. Temos o compromisso de reconhecer, dar 
visibilidade, mas principalmente descontruir 
padrões heteronormativos e de reprodução do 
machismo”, defende. 

Esse quadro também se expressa no âmbito das trabalhadoras 
assistentes sociais lésbicas e bissexuais, que lidam, também, com 
as relações hierárquicas de trabalho. "Elas podem vir a enfrentar 
discriminação no trabalho, seja por chefes, pela equipe e usuári-
os/as, que podem não aceitar a intervenção feita por elas. Parte da 
população acha que, se seus filhos tiverem contato com pessoas 
LGBT, podem vir a se tornar LGBT”, relata Daniela Möller sobre 
como preconceitos podem interferir no atendimento realizado.

A preocupação com o respeito a lésbicas e 
bissexuais dentro do espaço de trabalho vem 
desde a formação. Amanda Ferreira Marcelino, 
estudante do 3º período de Serviço Social da 
Fatec é lésbica e defende que a visibilidade é o 
caminho para desconstruir mecanismos que 
desconsideram sua existência.

“Se orgulhar da própria sexualidade não 
é sinônimo de tranquilidade, pelo contrá-
rio. Dizer 'sou lésbica' é assumir o risco 
de, todos os dias, temer por minha vida 
e pela vida de quem se ama, além de 
ser estereotipada por não performar 
feminilidade. Se assumir é lutar 
diariamente contra o patriarca-
do, é romper com correntes 
tradicionalistas e conservado-
ras, é demonstrar que 

sexualidade não muda o caráter. Percebo, também, que se assu-
mir lésbica é resistir a tudo que nos inviabiliza, que nos coloca à 
margem”, defende. 

Para a estudante, um dos principais reflexos de assumir-se é 
justamente fortalecer outras lésbicas e empoderar-se.

Daniela Möller também é lésbica e relata já ter passado por 
situações de discriminação: "É importante, nestes casos, que nos 
posicionemos e que possamos incidir sobre a cultura vigente". A 
assistente social lembra ainda que dentre os princípios do Código 
de Ética Profissional, está a "defesa intransigente dos direitos huma-
nos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo" e o "empenho na 
eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 
respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discri-
minados e à discussão das diferenças". Para Daniela Möller, os cami-
nhos alternativos estão em "se fortalecer coletivamente junto de 
sujeitos sociais e políticos que protagonizam esse debate".

A partir desse senso coletivo, o CFESS preocupa-se também 
com o protagonismo de lésbicas e bissexuais em espaços políticos. 
"A organização do movimento de lésbicas e bissexuais agrega a 
condição de gênero nas disputas de espaços de poder, que é a con-
dição de quem vive em uma sociedade machista. E a união entre a 
discriminação pela orientação sexual e do machismo é uma particu-
laridade que assistentes sociais precisam compreender para aten-
dê-las de forma qualificada”, explica.

Tamíres é bissexual e defende que “é preciso mostrar que o 
amor entre mulheres existe e resiste às investidas conservadoras 
de uma sociedade que ensina as mulheres desde pequenas a com-
petir com outras mulheres”. 

A assistente social reitera o compromisso ético-político pro-
fissional em respeitar todas as formas de família e a romper com 
qualquer prática que restrinja o conceito de família à consanguini-
dade, conjugalidade e heteronormatividade. “Lutar por uma 
sociedade sem preconceitos exige de nós, assistentes sociais, 
romper com os padrões impostos e descontruir os papéis sociais 
construídos que oprimem as mulheres, desvelando as formas de 
manifestação do machismo na sociedade e construindo coletiva-
mente estratégias de resistência e enfrentamento a essas expres-
sões da questão social”.

AS DEFESAS DO CONJUNTO CFESS/CRESS

Historicamente, o Conjunto CFESS-CRESS posiciona-se com 
relação à defesa dos direitos da população LGBT, à livre orienta-
ção sexual e identidade de gênero, atuando junto aos movimentos 
sociais e organizações da área, respeitando o protagonismo e 
autonomia desses sujeitos. "Ocupamos espaços de controle soci-
al, como os conselhos e as conferências, e promovemos campa-
nhas e orientações referentes ao exercício profissional, no senti-

do de qualificar o atendimento a essa parcela da população que 
passa por inúmeras discriminações, situações de violência 

e ausência de acesso a atendimento no âmbito das 
políticas públicas", explicou Daniela Möller, con-

selheira do CFESS.

Além disso, em nossas Bandeiras 
de Luta do conjunto, aprovadas no 44º 
Encontro Nacional CFESS-CRESS, reafir-
mam o compromisso de nos posicionar-
mos contrariamente A todas as formas de 
exploração e discriminação de classe, gêne-

ro, raça, etnia, orientação sexual, identidade 
de gênero, idade e condição física e de defender 

os princípios de Yogyakarta, o Plano Nacional 



autores de crimes de violência contra mulher e de racismo; Defesa do 
conceito de família que ultrapasse os critérios de consanguinidade, 
heteronormatividade e de conjugalidade e expressando as formas 
plurais de pertencimento e convivência socioafetiva. 

Assim, reafirmamos a defesa intransigente dos direitos huma-
nos e da liberdade de todas as dimensões da diversidade humana, 
com o compromisso com uma prática profissional pautada no 
reconhecimento da dignidade, autonomia e respeito à orientação 
sexual e identidade de gênero dos indivíduos sociais.

NORMATIVAS DO CONJUNTO CFESS/CRESS QUE 
ORIENTAM A ATUAÇÃO DA/O ASSISTENTE SOCIAL

RESOLUÇÃO CFESS N° 489/2006: 

Estabelece normas vedando condutas discriminatórias ou pre-
conceituosas, por orientação e expressão sexual por pessoas do 
mesmo sexo, no exercício profissional do assistente social, regu-
lamentando princípio inscrito no Código de Ética Profissional.

RESOLUÇÃO CFESS N° 615/2011: 

Dispõe sobre a inclusão e uso do nome social da assistente social 
travesti e do(a) assistente social transsexual nos documentos de 
identidade profissional.

RESOLUÇÃO CFESS Nº 845/2018: 
Dispõe sobre  atuação profissional do/a assistente 
social em relação ao processo transexualizador.

Cidadania e Direitos Humanos LGBT e o Plano Nacional de Saúde da 
População LGBT. 

Já no 46º Encontro Nacional, foram acrescentadas às Bandei-
ras de Lutas reforçar as lutas pelas diretrizes contidas na versão 
original do PL122/06, que propõe a criminalização da homofobia e 
defender que as violações de direitos humanos em razão da orienta-
ção sexual e identidade de gênero sejam passíveis de responsabiliza-
ção a partir de legislações específicas. 

Em setembro de 2018, o 47º Encontro Nacional CFESS-
CRESS, aprovou a atualização das Bandeiras de Lutas do conjunto 
CFESS/CRESS e incluiu, dentre outros temas, a Defesa dos direi-
tos da população LGBT, da livre orientação sexual e identidade de 
gênero; Defesa da criminalização da LGBTfobia (lesbofobia,homofo-
bia, bifobia e transfobia); Repúdio ao feminicídio e a todas as formas 
de discriminação e violência contra as mulheres, que atingem majo-
ritariamente as mulheres negras; Defesa da responsabilização dos 

Tome nota
É preciso extinguir do nosso vocabulário o uso inadequado e 

preconceituoso de terminologias que afetam a cidadania e a dig-
nidade da população LGBT.

O termo adequado é utilizar homossexualidade/
lesbianidade e não "homossexualismo", "lebianismo", 
pois o sufixo “ismo” (terminologia referente à “doença”) 
foi substituído por “dade” (que remete a “modo de ser”). 

Os Estados Unidos retirou “homossexualismo” 
da lista dos distúrbios mentais da American 
Psychology Association

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina 
retirou a homossexualidade do código da 
Classificação Internacional de Doenças.

a Organização Mundial da Saúde reconhece que 
a homossexualidade não é doença e retira o 
código da Classificação Internacional de Doenças.

A nova classificação entrou em vigor entre os 
países-membro das Nações Unidas.

OMS retira a transexualidade da classificação de 
doenças mentais.
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O CRESS PR, EM CONSONÂNCIA 
COM O CÓDIGO DE ÉTICA 

PROFISSIONAL DA/O ASSISTENTE 
SOCIAL, CONVOCA A CATEGORIA 
PROFISSIONAL A ARTICULAR-SE E 

SOMAR-SE ÀS LUTAS SOCIAIS 
PELOS DIREITOS DAS MULHERES 
CISGÊNEROS E TRANSGÊNEROS 

LÉSBICAS E BISSEXUAIS, NA 
DEFESA DA CONSTRUÇÃO DE 

UMA SOCIEDADE RADICALMENTE 
JUSTA SEM DOMINAÇÃO, 
EXPLORAÇÃO DE CLASSE, 

RAÇA/ETNIA E GÊNERO. PELA 
LIBERDADE, PELA DIVERSIDADE 

HUMANA, PELO DIREITO DE VIVER 
O AMOR COM VISIBILIDADE E 
RECONHECIMENTO PÚBLICO, 

PELA VIDA DAS MULHERES!  

Texto: Tamíres Oliveira e Márcia Boroski. Entrevistas: Tamíres Oliveira, Daniela Möller e Amanda Ferreira Marcelino. Comissão de Comunicação do Cress-PR: Jucimeri Silveira, Tamíres Oliveira, Kellen Dalcin, Lena Sonda. Assessoria de Comunicação: Três Criativos.




