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O  livro  de  Daniel  Borrillo,  pesquisador  e  professor  de  Direito  da  Universidade  Paris  X- 

Nanterre,  deverá,  por  certo,  contribuir  para  o  enfrentamento  da  homofobia  na  sociedade 

brasileira.

 O autor procura, antes de tudo, destacar que o termo homofobia foi usado pela primeira vez nos 

Estados Unidos, em 1971. Mas,  só apareceu nos dicionários de língua francesa no final da 

década de 1990.

Segundo Borrillo, a homofobia é um fenômeno complexo e variado que pode ser percebido nas 

piadas vulgares que ridicularizam o indivíduo efeminado, mas ela pode também assumir formas 

mais brutais, chegando até a vontade de extermínio, como foi o caso na Alemanha Nazista. 

(p.16) Nesse sentido, o autor analisa a questão da homofobia numa perspectiva de exclusão, 

situando-a no mesmo plano que o racismo, o antissemitismo ou a xenofobia. (p.18)

Na vida cotidiana, a homofobia se manifesta tanto por meio de insultos, como também aparece 

nos textos de professores e de especialistas ou no decorrer de debates públicos. Isto significa 

dizer que a invisibilidade da homofobia acaba sendo compartilhada por ter sido naturalizada, 

incorporada no senso comum.

Mas, o que é homofobia? Quais são suas origens? De que modo e a partir de quais discursos 

foram  construídas  a  supremacia  heterossexual  e  a  desvalorização  correlata  da 

homossexualidade?  Existe  uma  personalidade  homofóbica. (p.  17)  Essas  são  questões  que 

estruturam o livro de Borrillo.

No  que  diz  respeito  à  prevenção  da  homofobia,  ele  destaca  o  papel  que  a  escola  deve 

desempenhar no sentido de mostrar, como vínculos indissociáveis, o direito e o respeito a outras 

formas de sexualidade. 

A contribuição do livro reside em mostrar, de forma narrativa e argumentativa, o balanço atual 

sobre a questão da homofobia. Cabe ressaltar que a homofobia representa tanto violação aos 

direitos humanos como aos princípios fundamentais de uma sociedade democrática e laica.

Cabe conferir.        (Dica de Luciane Quintanilha Falcão)


