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RESUMO  
O presente artigo objetivou, através de uma pesquisa bibliográfica e 
documental, entender a relação entre diversidade sexual enquanto 
diversidade humana e como o conservadorismo incide na construção do 
preconceito e da LGBTIfobia. Além disso, analisou as políticas públicas e 
programas para a promoção da cidadania da população LGBTI+, o 
enfrentamento da LGBTIfobia na realidade brasileira e como o 
conservadorismo impacta na construção e execução desses marcos 
legais. A partir disso, foi possível observar que essas iniciativas são 
obstaculizadas em diferentes dimensões para sua formulação e 
execução: enfrentam dificuldades em sistematizar dados que subsidiem 
políticas públicas, orçamentos para sua efetivação e resistência dos 
setores conservadores da sociedade no campo legal para avançar com 
as pautas LGBTI+. 
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ABSTRACT 
Through bibliographic and documentary research, this article aimed to 
understand the relationship between sexual diversity as human diversity 
and how conservatism affects the construction of prejudice and 
LGBTIphobia. In addition, it analyzed public policies and programs for 
the promotion of citizenship of the LGBTI+ population in the PT 
governments, the confrontation of LGBTIphobia in the Brazilian reality, 
and how conservatism impacts the construction and execution of these 
legal frameworks. From this, it was possible to observe that these 
initiatives are hindered in different dimensions of their formulation and 
execution: they face difficulties in systematizing data that subsidize 

 
1 Graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, integrante do Grupo de Estudos 
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e estagiária do Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio da UFRN. E-mail: 
<tathiane.silva97@gmail.com>. 
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public policies, budgets for their implementation, and resistance of 
conservative sectors of society in the legal field to advance LGBTI+ 
agendas. 
 
Keywords: LGBTIphobia; Human rights; Conservatism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As discussões que serão abordadas nesse artigo são frutos dos estudos do projeto de 

pesquisa “O avanço do conservadorismo no Brasil: recrudescimento da violação de direitos da 

população LGBT” desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, Ética 

e Direitos (GEPTED) e do Grupo de Estudos e Pesquisa Questão sócio ambiental-urbano-rural, 

Trabalho, Movimentos Sociais e Serviço Social (QTEMOSS) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

Nesse sentido, este artigo trata a diversidade sexual como fruto da diversidade humana, 

e como o Estado brasileiro responde às especificidades dos segmentos populacionais da 

população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Intersexuais e outras 

identidades sexuais e de gênero (LGBTI+), que compõem essa dimensão do gênero humano. 

Para tal, serão desenvolvidos alguns programas, políticas públicas e leis que se propõe a garantir 

a promoção da cidadania desse segmento populacional e o enfrentamento das formas de 

preconceitos que essa população sofrem corriqueiramente. Dentro dessa dinâmica, será 

desenvolvido como os segmentos conservadores da sociedade limitam as conquistas da 

população LGBTI+ no campo das políticas públicas e na sua execução.  

A pesquisa aqui em questão se faz relevante na medida em que vivemos em uma 

sociabilidade onde as necessidades de acumulação do capital são atendidas de forma prioritária 

enquanto as reais necessidades humanas, principalmente da classe trabalhadora, são deixadas 

em segundo plano (BOSCHETTI; BEHRING; LIMA, 2018). Assim, os grupos sociais historicamente 

oprimidos, a exemplo das pessoas LGBTI+, são deixados, muitas vezes, à própria sorte devido a 

existência de uma LGBTIfobia sintomática, que realiza a moralização de suas práticas afetivos 

sexuais por setores conservadores da sociedade. Esses valores, pautados também em um 

fundamentalismo religioso na atualidade, se refletem na formulação e na execução de 

instrumentos que o Estado dispõe para assegurar os direitos desse segmento populacional.  

Nesse sentido, a partir de uma perspectiva de totalidade, pautada no método crítico-

dialético, essa pesquisa objetivou entender os sujeitos LGBTI+ enquanto fruto da diversidade 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2825 

humana, analisar as políticas públicas e programas para o atendimento das necessidades da 

população LGBTI+ e enfrentamento da LGBTIfobia na realidade brasileira e como o 

conservadorismo incide na formulação e na execução dessas políticas. Para tal, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica em autores que nos ajudam a entender a diversidade humana e sexual, 

uma pesquisa documental em cartilhas de programas de combate a LGBTIfobia e em Projeto de 

Lei da Câmara (PLC) sobre a criminalização da homofobia e transfobia.  

 

2 DIVERSIDADE SEXUAL, LGBTIFOBIA E CONSERVADORISMO  

 

Os indivíduos que compõem a população LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais, Intersexuais e outras identidades sexuais e de gênero) são compreendidos aqui 

enquanto fruto da diversidade humana. Esta consiste nas distintas formas que os sujeitos se 

constituem no mundo a partir da sua forma de apreensão do tempo histórico, relações que 

estabelecem na sociedade, bem como as determinantes sociais que nele incidem. Essa relação, 

que é dialética, gesta a dimensão da diversidade do gênero humano, onde os indivíduos 

possuem diferentes possibilidades de ser no que se refere a culturas, etnias, religiões, 

orientações sexuais e de identidades de gênero. 

Partindo desse entendimento, podemos afirmar que “[...] os indivíduos são, portanto, 

seres abertos ao novo, mais que isto, são criadores de novas possibilidades. Isso vale para o 

conjunto de relações em que estão envolvidos: no trabalho, na política, no circuito afetivo e da 

sexualidade da vida social [...]” (SANTOS, 2005, p. 53-54). Nessa perspectiva, a diversidade 

sexual e de gênero consiste nas diferentes maneiras que os seres humanos concebem e 

expressam suas formas de se relacionarem afetivamente com outros indivíduos e de sua 

identificação com as construções sociais do feminino e masculino. 

Com o surgimento da sociedade de classes, e a consequente manutenção da 

propriedade privada sob posse da classe dominante, foi necessário a adoção de um modelo de 

família que contribuísse com os interesses dessa classe detentora da propriedade: a família 

nuclear, monogâmica e cisheterossexual2. Essa estrutura familiar é feita com base no 

patriarcado, tendo em vista a necessidade de controle dos corpos e da sexualidade dos 

 
2 Modelo de família constituído por um homem e uma mulher, que se identificam com o gênero que lhe foi 
atribuído socialmente no nascimento e constituem uma relação fechada.  
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indivíduos e principalmente das mulheres – as quais são vistas como responsáveis pela 

reprodução, seja para gerar o filho primogênito que herdará a propriedade privada da família, 

seja para reprodução da prole, a fim de gerar a força de trabalho da classe dominada (LESSA, 

2012).  

Atrelado a isso, como uma base de sustentação, temos o pensamento conservador, que 

está presente na humanidade em diferentes momentos históricos e de formas distintas, no 

entanto, cumprindo seu papel de sustentação da ordem social vigente. Esse pensamento 

consiste em uma forma de conceber a realidade a partir da valorização do passado, da tradição, 

da autoridade baseada na hierarquia a fim de manter a ordem social vigente (BARROCO, 2009). 

Além disso, o conservadorismo nega a razão em virtude da entronização de uma concepção 

pragmática e imediatista de ação e pensamento (SOUZA, 2016). Nesse sentido, vai se apropriar 

de mecanismos ideológicos para sustentar-se e abstrair qualquer perspectiva de construção 

social da realidade. 

Um aspecto importante para a sustentação da ordem vigente que o conservadorismo se 

apropria são os valores morais. Estes são construções sócio-históricas de acordo com os 

interesses de reprodução e preservação de cada sociedade em seus respectivos tempos 

históricos e servem de orientação de valor para o discernimento do certo/errado e bom/mau 

nas tomadas de decisões dos indivíduos. No conservadorismo, esses valores são naturalizados 

na vida cotidiana a partir de uma visão imediatista, tendo toda sua construção sócio-histórica 

negada.  

Dessa forma, na sociedade de classes, com o advento da propriedade privada, 

desenvolve-se um sistema normativo não escrito a partir de valores – que visam a proteção e 

preservação da propriedade privada sob poder da classe dominante – que são reproduzidos na 

vida cotidiana pela repetição, a qual forma hábitos e costumes que aparentam ter uma origem 

natural. Assim, o conservadorismo tem na família um de seus alicerces morais, onde “[...] sua 

função é a de manutenção da propriedade. A mulher exerce o papel de agente socializador 

responsável pela educação moral dos filhos; [...]” (BARROCO, 2019, p. 174). Nesse sentido, 

percebe-se como o conservadorismo corrobora de forma preponderante para a naturalização 

das relações sociais cisheteronormativas, negando a perspectiva de construção social dessas 

relações. 
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Este fato resultou que, a partir de um determinado tempo histórico, toda forma de 

expressar sua sexualidade e identidade de gênero que são diferentes dos padrões 

preestabelecidos pela sociedade cisheteronormativa, que é naturalizado, é repudiada e 

condenada moralmente, chegando até mesmo a ser considerada crimes e motivos de 

perseguições em diferentes momentos históricos no Brasil e no mundo. Embora se apresente 

de formas distintas ao longo do tempo – devido inclusive as diversas lutas travadas por esse 

segmento populacional LGBTI+ - esse preconceito segue a humanidade até o tempo presente, 

sendo denominado atualmente de LGBTIfobia3. Esta ergue barreiras quase que intransponíveis 

nas vidas desse segmento populacional em diferentes espaços e instâncias da vida. 

No entanto, com a organização desse segmento populacional LGBTI+, bem como a 

entrada de suas demandas no cenário político, a naturalização dessa forma de relações 

cisheteronormativas começou a ser colocada em questão. O movimento LGBTI+ começou a 

pautar que essa conformação de relações afetivo-sexual hegemônica não era a única 

possibilidade de expressar sua sexualidade e identidade de gênero, bem como de se constituir 

enquanto família. Nesse sentido, pautavam a ideia de que os indivíduos LGBTI+ eram também 

sujeitos de direitos e que cabia ao Estado a obrigação de assegurar sua proteção a fim de 

garantir uma vida digna nas diversas instâncias sociais dessa população. 

A constituição do Movimento LGBTI+ no Brasil se deu, em um primeiro momento, em 

uma dinâmica de efervescência democrática a partir de 1979 onde a ditadura civil-militar 

começou a decair. Esse Movimento começou a se organizar e reivindicar formas dignas de viver 

e existir, incorporando Direitos Humanos fundamentais para o respeito e cidadania da 

população LGBTI+ na Constituição Federal de 1988. Embora essas iniciativas se mostrassem na 

realidade apenas como uma formalidade, sem políticas públicas para efetivá-las, se 

constituíram em um marco inicial para o que estava por vir no século seguinte. 

No entanto, esses avanços não foram realizados sem uma série de resistência de uma 

parcela conservadora da sociedade, que viam essas conquistas dos indivíduos LGBTI+ como 

uma ameaça à moral, aos valores e “bons costumes” de uma sociedade próspera e cristã, 

baseada na naturalização da família cisheterossexual, como já enfatizado aqui como 

 
3 Esta modalidade de preconceito, denominada LGBTIfobia, corresponde à violência e às violações de direitos 

cometidas diretamente contra o segmento populacional LGBTI+ no âmbito público e privado que limita e 
obstaculiza a liberdade e a vida desses indivíduos pelo fato de exercerem sua sexualidade diferente da 
cisheterossexualidade consensuada e funcional a sociabilidade capitalista (CISNE; SANTOS, 2018). 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2828 

característica do pensamento conservador. Nesse sentido, a fim de fazer um balanço de 

conquistas e entraves na efetivação dos Direitos Humanos LGBTI+ no país, no item a seguir 

serão abordados as principais políticas públicas e programas para o atendimento das 

necessidades da população LGBTI+ e enfrentamento da LGBTIfobia na realidade brasileira no 

campo da saúde e educação, e como o conservadorismo incide na formulação e na execução 

dessas políticas. 

 

3 MOVIMENTO LGBTI+ E POLÍTICAS PÚBLICAS: ENTRE A LEGALIDADE E OS DESAFIOS PARA 

EFETIVAÇÃO 

 

A realidade de populações historicamente exploradas e oprimidas no Brasil é de 

insuficientes mecanismos que possam garantir a dignidade de suas vidas. Dentro desse rol, 

encontra-se o segmento populacional LGBTI+, que enfrentam um quadro de crescente 

discriminação e violação de seus direitos mais básicos, como o de estar vivo. Só no ano de 2021, 

segundo o relatório “Mortes Violentas de LGBT+” (OLIVEIRA, 2022) do Grupo Gay da Bahia 

(GGB) referente ao mesmo ano, estima-se que houveram 300 mortes de LGBTI+ no Brasil, sendo 

vinte e quatro destas suicídio4.  

Além disso, é fundamental o entendimento de que os assassinatos se constituem apenas 

como a ponta do Ice Berg para essa população que sofre diariamente com a discriminação e 

negação de seus direitos. No último relatório sobre denúncias do Disque Direitos Humanos - 

Disque 100 referente ao ano de 2019, foram registrado um total de 846 casos de denúncias 

contra População LGBT5, uma redução de menos 49% das denúncias em relação ao ano de 2018 

- que contou com 1685 denúncias para esse mesmo público (BRASIL, 2019).  

No entanto, sobre os dados do relatório do Disque 100, cabe uma ressalva: é 

fundamental o entendimento da forma com que o atual Governo Federal, bem como os/as 

ministros/as que passaram pela pasta dos Direitos Humanos, vêm se apropriando do Disque 

100 desde o início da gestão. Esse canal, hoje, massivamente, tem sua divulgação enquanto um 

 
4 É importante apontar que as informações contidas no relatório são de subnotificações, coletados a partir de uma 

garimpagem em noticiários jornalísticos eletrônicos, de militantes do movimento LGBTI+ e rede sociais de 
familiares – nos casos de suicídio, quando divulgado. Isso acontece porque o Brasil ainda não tem um canal próprio 
de denúncias sobre crimes LGBTIfóbicos, o que contribui para uma cultura da impunidade desses crimes e o não 
subsídio de informações para construção de políticas públicas. 
5 Embora haja alterações na sigla utilizada pelo movimento para se referir a esse segmento populacional, a 

Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos se refere a esse público ainda como “População LGBT”. 
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canal de denúncia para violências e violações de direitos fragmentadas ou até mesmo situações 

que não se constituem enquanto violação de direitos humanos, ficando alguns públicos fora 

dessa divulgação, como é o caso do segmento LGBTI+. Ou seja, não necessariamente esse 

número de violências e violações de direito diminuíram, e sim esse canal de denúncia muitas 

vezes não se apresenta como uma possibilidade de denúncia para a população. 

Diante dessa realidade do segmento LGBTI+, marcado por diferentes formas de 

violências e violações de caráter LGBTIfóbico, um importante marco no enfrentamento a esse 

preconceito e na sua luta pelos direitos humanos se deu a partir do primeiro governo do Partido 

dos Trabalhadores no poder central. Nesse cenário, a correlação de forças entre governo e 

movimentos LGBTI+ inaugura no Brasil um momento propício para efetivação de políticas 

públicas que garantam os direitos e promoção da cidadania dessa população.   

Assim, gestou-se o Programa Brasil Sem Homofobia (BSH) objetivando o combate à 

violência e à discriminação contra LGBTI+ e de Promoção da Cidadania Homossexual (BRASIL, 

2004) – como era chamado na época. Para fins de análise, nos propomos a apreender os 

encaminhamentos desse programa referentes às ações voltadas para a saúde e a discussão da 

diversidade no âmbito da educação, pois entendemos esses dois espaços como fundamentais 

para vivências dos indivíduos de um modo geral, e que, devido a uma LGBTIfobia estrutural, 

pessoas LGBTI+ sofrem diversas discriminações nesses locais.  

Sobre o referido programa, identificamos três ações voltadas para o âmbito da saúde: 

um comitê técnico de saúde da população LGBT que estruturou a Política Nacional de Saúde 

Integral LGBT – a qual contempla as particularidades dessa população e prevê a promoção de 

sua saúde integral; capacitação dos/as profissionais de saúde para atender e produzir 

conhecimento nessa área conforme as especificidades da população LGBT e avanços na Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2004), que passou a preconizar a preocupação 

com as especificidades das mulheres lésbicas (BRASIL, 2004).  

Embora tenham acontecido esses avanços nos marcos legais, fruto do papel de destaque 

do movimento LGBTI+ no momento histórico em questão, há uma série de dificuldades para 

execução dessa política que envolve diversas dimensões. A prática da violência institucional é 

uma dessas, a qual se constitui desde um desfinanciamento no orçamento para estruturar essas 

políticas pelo Estado, até o tratamento completamente inadequado no atendimento dos 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2830 

indivíduos LGBTI+ por parte dos profissionais de saúde que reproduzem preconceitos. Sobre 

isso, é perceptível que: 

 
[...] ainda persiste, nos setores conservadores da sociedade, a associação das 
orientações sexo-diversos à patologização desses sujeitos, por entenderem não serem 
condutas “naturais”, a partir de uma heterossexualidade compulsória hegemônica. 
Nessa perspectiva, precisam ser tratados e “curados”, como se houvesse algo a ser 
consertado, seja sua sexualidade, seja sua subjetividade. (DUARTE, 2014, p. 82). 

 

Boa parte dos/as profissionais presentes e responsáveis pela execução desses serviços 

sociais ofertados à população estão envoltas nesse pensamento conservador, deslegitimando 

o direito universal à saúde e restringindo o acesso às políticas públicas de forma equitativa e na 

sua integralidade ao segmento LGBTI+. 

Neste sentido, o aparato legal construído na década de 2000 nos governos petistas se 

diluem em face de diversas barreiras que se erguem na vida social destes indivíduos, dentre 

elas: o financiamento parco e quase inexistente das políticas públicas LGBTI+ que vão sendo 

desidratadas a cada ano e a LGBTIfobia que se recrudesce na sociedade brasileira com o avanço 

do conservadorismo que nunca abandonou o país, mas que se aprofunda com o golpe jurídico 

parlamentar que destituiu a presidenta da República Dilma Rousseff. 

Com relação à educação, o BSH traz ainda propostas para as escolas, com a iniciativa de 

produzir materiais educativos voltados às salas de aulas discutirem orientação sexual, 

identidade de gênero e o que hoje entendemos como LGBTIfobia. No ano de 2011, essa 

proposta estava prestes a se objetivar através do Programa Escola sem Homofobia (BRASIL, 

2011) o qual produziu um material impresso e audiovisual que esclarece dúvidas e traz 

elementos científicos sobre a questão de gênero. Esse conjunto de material educativo se 

constitui em um instrumento importante para esclarecer dúvidas dos próprios professores e 

capacitá-los para possíveis situações relacionadas ao universo do gênero e sexualidade 

existentes no âmbito escolar. 

Atestando sua necessidade e urgência, a cartilha do referido programa traz ainda 

pesquisas que mostram a existência de uma cultura LGBTIfóbica no ambiente escolar, onde 

visualiza-se um alarmante quadro de intolerância nesse espaço, onde 93,5% dos alunos 

entrevistados têm algum preconceito com relação a gênero e 1/4 dos estudantes afirmam que 

não gostaria de ter colegas homossexuais. Além disso, a LGBTfobia é a terceira maior razão para 
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o bullying na escola, onde mais de 50% dos estudantes afirmam já terem sofrido agressões 

verbais ou físicas e já chegando a se ausentar da sala de aula por esse motivo. 

Com a realidade que acima foi discutida, é importante refletir sobre a seguinte assertiva: 

depois de qualquer um desses episódios, a quem o estudante poderá recorrer? A uma escola 

que nem sempre tem o entendimento das questões da diversidade sexual e de gênero para 

mediar práticas LGBTIfóbicas, sendo essas instituições palco da reprodução e naturalização da 

LGBTIfobia? A uma família que na média das vezes não está aberta para o diálogo sobre essa 

temática e é palco de violação de direitos, podendo o jovem sofrer novamente uma agressão? 

É nesse contexto que se insere a pertinência de um programa como o Escola Sem Homofobia. 

Nesse ínterim, o GGB reafirma como fundamental para construção de uma cultura de 

respeito aos indivíduos LGBTI+ a “Implementação de educação sexual e de gênero em todos os 

níveis escolares para ensinar jovens e à população em geral o respeito aos direitos humanos e 

cidadania da população LGBTI+; [...]” (OLIVEIRA, 2022, p. 71). Nesse sentido, as ideias e 

materiais que são fruto do Programa Escola sem Homofobia era um projeto fundamental e 

necessário para estimular o início da discussão desse aspecto que compõe a diversidade 

humana no ambiente escolar.  

No entanto, embora se tenha investido 1,9 milhão6 no material produzido para as 

escolas, as cartilhas depois de prontas foram barradas pelo Governo Federal na figura da 

presidenta Dilma Rousseff, consequência de pressões diretas da bancada religiosa da Câmara e 

Senado e de setores conservadores da sociedade. Estes chamavam pejorativamente o material 

de “kit gay” e alegavam que o mesmo incentivava a homossexualidade, promiscuidade e 

sexualização de crianças. 

Essa fala deixa clara toda ofensiva desses setores a toda e qualquer iniciativa em prol da 

defesa dos direitos e da dignidade da vida para pessoas LGBTI+, a qual é interpretada por essas 

forças conservadoras como uma afronta à família nuclear, monogâmica e cisheterossexual, 

naturalizada pelos setores conservadores como o modelo de família a ser seguido. Essa 

naturalização estimula o repúdio a todas as outras possibilidades de os indivíduos constituírem 

famílias e relações afetivo-sexuais que não sejam a hegemônica. 

 
6Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-
2011>. Acesso: 19 nov. 2019. 

https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011
https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011


 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2832 

Outro destaque importante a ser feito com relação a instrumentos legais nessa luta é o 

PLC 122/06, que criminaliza a homofobia e a transfobia. Esse projeto só veio de fato a ser votado 

e aprovado no ano de 2019 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) frente a omissão do Legislativo 

com o assunto. O PLC prevê alterações na Lei do Racismo (Lei 7716/89) incluindo a 

discriminação ou preconceito – além das já previstas de raça, cor, etnia, religião e procedência 

nacional – de “gênero”, “sexo”, “orientação sexual” e “identidade de gênero”, equiparando o 

crime de homofobia e transfobia ao crime de racismo.   

Essa luta histórica do segmento populacional LGBTI+ durou quase vinte anos para ter 

sua aprovação devido aos opositores das bancadas religiosas e outros setores conservadores 

da sociedade. Quem era contra assumia uma postura de ataque a PLC, argumentando que feria 

a liberdade de expressão e religiosa, podendo esta lei se aprovada subsidiar perseguições 

religiosas; comandantes do exército alegaram que os impactos da lei poderiam gerar mudanças 

institucionais indesejadas7. 

Embora a PLC 122/06 tenha sido votada e aprovada pelo STF, as previsões do texto 

original da PLC foram concedidas parcialmente. Era demandado que o supremo fixasse um 

prazo para o Congresso aprovar uma lei sobre o tema, o qual não foi contemplado. Além disso, 

o fato mais preocupante consiste em que os ministros fizeram ressalvas sobre manifestações 

em templos religiosos, não tornando crime de caráter LGBTIfóbico manifestações contrárias a 

relações homoafetivas em templos religiosos, o que deixa lacunas para possíveis discurso de 

ódio, que é presente na realidade brasileira, protagonizados, inclusive, por líderes religiosos.  

Mesmo com algumas alterações do texto original do PLC, a criminalização da homofobia 

e transfobia se constitui na conquista de um instrumento legal que responsabiliza os sujeitos 

que violentam e agridem os indivíduos LGBTI+, fato esse que foi uma demanda histórica do 

movimento, conquistada através de muita organização coletiva, denúncia e luta, tanto no 

âmbito político-institucional quanto nas ruas. No entanto, atualmente, ainda é possível se 

deparar com dificuldades para a execução de tal medida, sendo alguns crimes de caráter 

homofóbico e/ou transfóbico desqualificado ou enquadrado em outras tipificações criminais, a 

exemplo de lesão corporal. 

Nesse sentido, Oliveira (2022) vai trazer que “[...] os efeitos dessa nova postura serão 

mais efetivos quando o Executivo implementar ações de monitoramento, responsabilização dos 

 
7 Disponível em: < https://www.politize.com.br/lgbtfobia-brasil-fatos-numeros-polemicas/>. Acesso: 19 nov 2019. 
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agressores e políticas de respeito às diferenças, entre as quais ações sociais de combate às 

vulnerabilidades do segmento LGBTI.” (OLIVEIRA, 2022, p. 23). Ou seja, a luta dessa população 

é pela efetivação da lei de criminalização da LGBTfobia, mas também pela construção de 

políticas públicas que contemplem as demais instâncias de sua vida social a fim de obterem 

dignidade em suas vivências na sociedade, e não somente uma postura de reagir a situações de 

violência. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse contexto, diante desses avanços que aqui foram apresentados, tanto nos marcos 

na saúde, educação e na lei da criminalização da LGBTIfobia, é possível observar um 

denominador comum: os limites que o pensamento conservador, objetivados majoritariamente 

pelos setores religiosos da sociedade e institucionalizado na política brasileira, impõe aos 

mínimos avanços que se constitui nos marcos legais para a dignidade da vida da população 

LGBTI+. Isso se constitui enquanto uma barreira quase que intransponível entre os direitos 

desse segmento populacional historicamente oprimido que foram conquistados e a sua 

efetivação.  

Assim, identificamos que os limites, recuos e contradições das políticas públicas voltadas 

para população LGBTI+ ocorre, também, mediante uma ofensiva conservadora e LGBTIfobica 

no Brasil. Desse modo, as conquistas nos marcos legais de combate ao preconceito e promoção 

dos direitos LGBTI+ são frágeis e vulneráveis e não se constitui uma política de Estado concreta 

e inviolável. Nesse sentido, diante de um Estado refuncionalizado segundo os interesses do 

capital, as organizações sociais voltadas para defesa dos direitos humanos da população LGBTI+ 

deve adotar uma postura combativa e de cobrança do poder público de efetivação de seus 

direitos, entendendo a conquista dos marcos legais como um ponto de partida para enfrentar 

a questão da LGBTIfobia na realidade, fortalecendo ainda mais a luta coletiva. 

REFERÊNCIAS 

BARROCO, Maria Lúcia S. Ética: fundamentos sócio-históricos. – 2 ed – São Paulo: Cortez, 
2009. 

BOSCHETTI, Ivanete; BEHRING, Elaine; LIMA, Rita de Lourdes (orgs.) Marxismo, Política Social 
e Direitos. – 1. ed. – São Paulo: Cortez, 2018. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2834 

BRASIL. Ministério da Educação. Programa Escola sem Homofobia. Brasília, 2011. Disponível 
em: <https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/bGjtqbyAxV88KSj5FGExAhHNjzPvYs2V8ZuQd3TMGj2hHeySJ6cu
Ar5ggvfw/escola-sem-homofobia-mec.pdf >. Acesso em: 10 abril 2022. 

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ouvidoria Nacional dos 
Direitos Humanos. Disque Direitos Humanos. Brasília, 2019. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil Sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e à 
Discriminação contra GLTB e Promoção da Cidadania Homossexual. Brasília, 2004. 

DUARTE, Marco José de Oliveira. Diversidade Sexual, Políticas Públicas e direitos Humanos: 
Saúde e Cidadania LGBT em Cena. Brasília (DF), ano 14, n. 27, p.77-98, jan./jun., 2014. 

LESSA, Sergio. Abaixo a Família Monogâmica. São Paulo: Instituto Lukács, 2012. 

MIRLA, Cisne; SANTOS, Silvana Mara Morais dos. Feminismo, diversidade sexual e Serviço 
Social. São Paulo: Cortez, 2018. 

OLIVEIRA, José Marcelo Domingos de. Mortes violentas de LGBT+ no Brasil – 2020: Relatório 
do Grupo Gay da Bahia. – 1. ed. – Salvador: Editora Grupo Gay da Bahia, 2022. 

SANTOS, Silvana M. M. O pensamento da esquerda e a política de identidade: as 
particularidades de luta pela liberdade de orientação sexual. Tese (Doutorado). Curso de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), Recife, 2005. 

SOUZA, J. M. A. Tendências Ideológicas do Conservadorismo. Tese (Doutorado). Curso de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), Recife, 2016.

  


