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RESUMO  
Este estudo investiga os direitos humanos, a violência e as políticas 
públicas LGBT no ultraneoliberalismo. Seu objetivo é compreender esses 
fenômenos na perspectiva crítica adotada pela vanguarda do Serviço 
Social brasileiro. Assim, opta-se pela revisão de literatura fundamentada 
na perspectiva crítico-dialética. Os resultados indicam que o 
desenvolvimento do capitalismo no Brasil engendra violações de 
direitos humanos, fomentam a violência e precarizam as políticas 
públicas LGBT no contexto ultraneoliberal e que as implicações para o 
Serviço Social consistem na defesa do Projeto Ético-Político e a luta 
coletiva para construir outra sociedade. Conclui-se que a defesa dos 
direitos humanos, o combate à violência e a defesa das políticas públicas 
é indissociável da luta por outra sociedade. 

 
Palavras-chave: Direitos humanos. Violência. Políticas Públicas. LGBT. 

Serviço Social. 
 

ABSTRACT 
This study investigates the human rights, violence and LGBT public 
policies in ultraneoliberalism. Its objective is to understand these 
phenomena in the critical perspective adopted by the vanguard of the 
Brazilian Social Work. Thus, we opted for a literature review based on 
the critical-dialectical perspective. The results indicate that the 
development of capitalism in Brazil engender human rights violations, 
foment violence and make LGBT public policies precarious in the 
ultraneoliberal context and that the implications for Social Work consist 
in the defense of the Ethical-Political Project and in the collective 
struggle to build another society. It is concluded that the defense of 
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human rights, the fight against violence and the defense of public 
policies are inseparable from the struggle for another society. 

 
Keywords: Human Rights. Violence. Public Policies. LGBT. Social Work. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo discute os direitos humanos, a violência e as políticas públicas LGBT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) brasileiras no ultraneoliberalismo. O texto 

está organizado em introdução (síntese sobre os direitos humanos, a violência e as políticas 

públicas LGBT no ultraneoliberalismo; objetivos e metodologia), desenvolvimento (as 

implicações para o Serviço Social) e conclusão. A ideia de estudar os direitos humanos, a 

violência e as políticas públicas LGBT surgiu a partir de reflexões teórico-metodológicas na 

elaboração de tese de doutoramento em Serviço Social (em andamento) em um contexto 

complexo em que a sociedade brasileira está inserida após a eleição presidencial de 2018. 

Desde então vigora no governo uma retórica do presidente da República e de seus filhos (todos 

agentes políticos: vereador, deputado federal, senador da república) que se opõe aos direitos 

de minorias como povos indígenas ou povos originários, comunidades quilombolas, negros e a 

população LGBT. Opta-se neste artigo pela utilização da sigla LGBT porque ela foi adotada no 

Brasil a partir da 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos, em 2016, 

cuja abreviatura representa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.  

Para este estudo a contextualização dos direitos humanos no Brasil é elaborada 

mediante o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicado em 12 de 

fevereiro de 2021, que apresenta considerações gerais sobre os direitos humanos no país e 

especificidades relacionadas a pessoas LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

intersexuais), sigla utilizada no documento. Conforme o relatório, o Brasil possui instituições de 

direitos humanos, contudo enfrenta uma negligência histórica e retrocessos recentes em 

algumas políticas que podem impactar negativamente na área (CIDH, 2021, p. 17). Em relação 

aos direitos humanos LGBT, há desafios à sua concretização, como a falta de legislação que 

criminaliza a homofobia; a redução de mecanismos de garantia de direitos e o aumento dos 

discursos de ódio. 

Embora em 2019 o Supremo Tribunal Federal tenha equiparado o preconceito e 

discriminação por orientação sexual e identidade de gênero ao crime de racismo, o Brasil não 
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possui legislação que criminaliza atos homofóbicos e transfóbicos (CIDH, 2021, p. 100). No 

Brasil inexiste lei em favor dos direitos LGBT, haja vista que o Poder Legislativo está 

influenciado por uma bancada fundamentalista religiosa que constitui base de apoio ao 

Governo Federal. Na ausência de legislação específica, a cidadania LGBT no Brasil é construída 

por meio de medidas do Poder Executivo, na forma de Conselhos e Programas. 

Observa-se, entretanto, a redução deles no Conselho Nacional de Combate a 

Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – 

CNCD LGBT e no Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de 

Promoção da Cidadania de Homossexuais, mais conhecido como Brasil sem Homofobia (CDIH, 

2021, p. 99). O CNCD LGBT foi criado pela Medida Provisória 2216-37 de 31 de agosto de 2001 

e era um órgão de participação e controle social que propunha e monitorava as políticas 

públicas de direitos humanos LGBT no Brasil. Em 2019 o Governo Federal extinguiu o CNCD 

LGBT pelo decreto 9759 de 11 de abril de 2019, substituindo-o pelo Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação, com o decreto 9883. Organizações do movimento LGBT 

posicionaram-se contra o fim do CNCD LGBT, argumentando que o Conselho atual não 

menciona o combate à violência e discriminação por orientação sexual e identidade de gênero 

e que não atua como um espaço de participação e controle social na defesa e promoção de 

direitos da população LGBT (REBEH, 2019). 

Além do retrocesso no Conselho, verifica-se após o golpe parlamentar de 2016 uma 

diminuição no papel brasileiro no protagonismo nos direitos humanos da população LGBT. A 

discriminação por orientação sexual foi debatida nas Nações Unidas pela primeira vez em 1995 

na Conferência Mundial de Beijing, China, por iniciativa sueca. Em 2000, o Governo Brasileiro 

introduziu o tema na Conferência Regional das Américas em Santiago, Chile, preparatória para 

a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Conexas 

de Intolerância de Durban, África do Sul. Em Durban o Brasil iniciou as discussões sobre o tema 

na plenária, entretanto a temática foi excluída do texto final. Para implementar as 

recomendações da Conferência na África do Sul o Brasil criou em 2001 o Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação (CNCD), dentro do qual surgiu em 2003 um Grupo de Trabalho para 

elaborar o Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB (Gays, Lésbicas, 

Transgêneros e Bissexuais) e de Promoção da Cidadania de Homossexuais (BRASIL, 2004, p. 12-

13). 
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Importante ressaltar que em 2002 o movimento social LGBT integrava as assembleias 

do orçamento participativo no município de Campinas, interior de São Paulo. E nessas 

deliberações uma das principais demandas foi a criação de um centro de referência para 

atender a população LGBT. Assim, foi criado o primeiro centro de referência LGBT do Brasil na 

cidade em 31 de julho de 2003 (SANTOS, 2010, p. 150-151). 

No ano seguinte surgiu o Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra 

GLTB e de Promoção da Cidadania de Homossexuais junto ao Plano Plurianual 2004-2007, no 

Programa Direitos Humanos, Direitos de Todos, mediante a ação Elaboração do Plano de 

Combate à Discriminação contra Homossexuais. Assim, o Brasil sem Homofobia foi criado em 

2004 pela Secretaria Especial de Direitos Humanos com o objetivo de promover a cidadania 

dessa população, cujos princípios fundamentam-se na inclusão de uma perspectiva não-

discriminatória por orientação sexual e de promoção de direitos humanos nas políticas públicas 

do Governo Federal; na produção de conhecimentos para embasar a elaboração, implantação 

e avaliação de políticas públicas direcionadas a combater a violência e discriminação por 

orientação sexual, inclusive a inserção do recorte orientação sexual nas pesquisas nacionais; e 

que o combate à homofobia e a promoção dos direitos humanos de homossexuais é 

compromisso do Estado e da sociedade brasileira (BRASIL, 2004, p. 11-12).  

Uma das reivindicações centrais do movimento LGBT nacional são os centros de 

referência LGBT, enquanto órgãos que oferecem atendimentos jurídicos, psicológicos e sociais, 

além do encaminhamento para outros equipamentos estatais, como delegacias, defensorias, 

conselhos tutelares, hospitais etc. (FEITOSA, 2019, p. 93-94). Desta maneira, O Brasil sem 

Homofobia, prevê nos eixos I e IV a criação de Centros de Referência em Direitos Humanos. O 

eixo I, Articulação da Política de Promoção dos Direitos de Homossexuais, no item 5, defende a 

manutenção dos Centros que combatam a discriminação e a violência contra GLTB, por meio 

de instituições governamentais e não-governamentais para produzir conhecimentos, propor 

políticas públicas na promoção e defesa dos direitos humanos (CNCD, 2004, p. 19). No eixo IV, 

Direito à Segurança: combate à violência e à impunidade, no item 20, defende o apoio à criação 

dos Centros na estrutura das Secretarias de Segurança Pública para acolher, orientar, apoiar, 

encaminhar e apurar denúncias e crimes contra homossexuais (BRASIL, 2004, p. 22). Desta 

forma, dentre as ações do Programa estava prevista a criação de centros de referência LGBT 

para prestar assistência jurídica, psicológica e social, atividades que seriam remuneradas por 
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abertura de edital em 2005 pela Secretaria Geral da Presidência da República para instituições 

públicas ou ONGS cujos projetos envolvessem a prevenção e combate à homofobia (RAMOS; 

CARRARA; 2006, p. 197).  

Tal processo de construção de políticas públicas LGBT foi permeado por desafios, como 

a fragilidade institucional por serem políticas de governo e não de Estado; escassez de recurso 

previsto em peças legislativas orçamentárias e poucos servidores permanentes especializados 

pela elaboração, implementação, monitoramento e avaliação. Além disso, os centros foram 

desenvolvidos como instâncias do Poder Executivo, pois o Poder Legislativo tem sido refratário 

as demandas da população LGBT por causa do fundamentalismo religioso cristão (FEITOSA, 

2017, p. 77). 

Diante dessas instabilidades, é desafiador encontrar quais centros encontram-se em 

funcionamento em 2022. Publicação do Ministério Público do Ceará de 2017 listou 31 centros 

de referência no combate à homofobia no Brasil: 2 no Norte, 13 no Nordeste, 5 no Centro-

oeste, 10 no Sudeste e 1 no Sul (MPF, 2017, p. 72-80). 

Pesquisando na internet no primeiro semestre de 2022 encontramos 16 centros de 

referência em funcionamento: 3 no Centro-oeste: Centro de Referência especializado da 

Diversidade Sexual, Étnico-Racial e Religiosa – CREAS da Diversidade, em Brasília (DF), Centro 

de Referência de Direitos Humanos, em Cuiabá (MT) e Centro de Referência em Direitos 

Humanos de Prevenção de Combate à Homofobia, em Campo Grande (MS). 8 no Sudeste: 

Centro de Cidadania LGBTI Claudia Wonder, na zona oeste de São Paulo (SP), Centro de 

Cidadania LGBTI Laura Vermont, na zona leste de São Paulo (SP), Centro de Cidadania LGBTI 

Luana Barbosa dos Reis, na zona norte de São Paulo (SP), Centro de Cidadania LGBTI Edson 

Neris, na zona sul de São Paulo (SP), Centro de Referência e Defesa da Diversidade Brunna Valin, 

em São Paulo (SP), Centro de Cidadania LGBT Leste, em Niterói (RJ), Centro de Cidadania LGBT 

Capital, no Rio de Janeiro (RJ) e Centro de Referência LGBT Campinas, em Campinas (SP). 4 no 

Nordeste: Centro de referência LGBT Janaína Dutra em Fortaleza (CE), Centro Estadual de 

Referência dos Direitos de LGBT e Enfrentamento à LGBTFOBIA da Paraíba – Espaço LGBT, em 

João Pessoa (PB), Centro de Referência em Cidadania LGBT, em Recife (PE) e Centro de 

Referência para promoção da cidadania LGBT Raimundo Pereira, em Teresina (PI). E 1 no Sul: 

Associação em Defesa dos Direitos Humanos com enfoque na sexualidade, em Florianópolis 

(SC). 
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E está prevista uma atualização das políticas públicas de promoção da cidadania LGBTI+ 

no Brasil para julho de 2022 por meio do Programa Atena, uma parceria entre a Aliança Nacional 

LGBTI+ (organização da sociedade civil, pluripartidária e sem fins lucrativos), o Grupo Arco-Íris 

de Cidadania LGBTI+ (associação sem fins lucrativos) e o Fórum Nacional de Gestores e Gestoras 

Estaduais e Municipais de Políticas Públicas para a População LGBT (FONGES). 

Além desse processo desafiador para a continuidade das políticas públicas LGBT, tem 

ocorrido uma tendência de aumento de discursos de ódio que podem intensificar ataques 

contra pessoas de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero (CDIH, 2021, p. 99). 

Tais discursos são proferidos pelo Presidente da República, segundo Toitio (2020, p. 80-81), 

desde quando se posicionou no Poder Legislativo contra a aprovação de direitos LGBT, quando 

defendeu o uso de violência infantil contra um filho afeminado até a contemporaneidade ao 

afirmar em contexto pandêmico de Covid-19 que máscara é coisa de viado. 

As mortes violentas de LGBT no Brasil são documentadas pelo Grupo Gay da Bahia desde 

1980 e o relatório mais recente foi publicado em 2022, relativo ao ano de 2021. Em 2021 foram 

300 mortes violentas, um aumento de 8% em relação a 2020, fato que torna o Brasil o país com 

maior número de assassinatos de LGBT do mundo. A maioria das vítimas residiam na região 

Nordeste e Sudeste; as vítimas em ordem decrescente eram gays, travestis e transexuais, 

lésbicas, bissexuais e homens trans e um heterossexual que foi confundido com um gay; eram 

da cor branca, parda, negra e indígena; e as mortes violentas foram em 92% homicídios e 8% 

de suicídios (GGB, 2022, p. 2-5). 

Tais tragédias ocorrem em uma sociedade capitalista marcada pelo ultraneoliberalismo. 

Ultraneoliberalismo se refere, conforme Behring, Cislaghi e Souza (2020, p. 106) à mais nova 

forma do neoliberalismo, que surgiu da crise de 2008, apresentada como uma crise do Estado, 

mas que na verdade constitui em um movimento do capital para atenuar seus prejuízos por 

meio da utilização do fundo público.  

Diante do exposto, o objetivo deste estudo consiste em compreender criticamente os 

direitos humanos, a violência e as políticas públicas LGBT na perspectiva do Serviço Social, uma 

vez que a profissão analisa e intervém sobre esses fenômenos na luta pela concretização dos 

direitos humanos LGBT nos centros de referência. Assim, opta-se pela revisão de literatura 

fundamentada na perspectiva dialético-crítica como método para alcançar o objetivo do 

estudo. Nesse sentido, este estudo está fundamentado na Teoria Social de Marx, porque ela foi 
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elaborada e está associada aos interesses essenciais da classe trabalhadora para criticar 

radicalmente a sociedade burguesa e fomentar a revolução; é contrária à fetichização da 

realidade social, ultrapassa a aparência e apreende a essência dos fenômenos sociais; orienta 

as lutas para eliminar todas as formas de exploração e opressão de um ser humano pelo outro; 

e defende a produção material para atender as necessidades humanas ao invés do lucro 

(TONET, 2020, p. 13-16). O levantamento bibliográfico foi realizado no primeiro semestre de 

2022 por meio de artigos científicos, livros e documentos sobre os direitos humanos, a violência 

e as políticas públicas LGBT no ultraliberalismo em uma perspectiva crítica. Os parâmetros 

cronológicos das referências estudadas restringem-se de 2008 até 2022, período do início do 

ultraneoliberalismo até o ano atual. Os resultados da revisão de literatura estão apresentados 

na seção desenvolvimento.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Esta seção desenvolve a análise crítica sobre os direitos humanos, a violência e as 

políticas públicas LGBT no ultraneoliberalismo e discute as implicações para o Serviço Social. 

Para Oliveira e Soares (2020, p. 236-238) o desenvolvimento dos direitos humanos no 

Brasil passou a contemplar a população LGBT em 1996 no I Programa Nacional de Direitos 

Humanos, que previa o apoio a homossexuais e a legislação proibitiva de discriminação por 

orientação sexual. Em 2002 no II Programa Nacional de Direitos Humanos ocorreu uma 

intensificação na promoção de direitos, a exemplo da criação dos centros de referência 

previstos neste documento. Estas conquistas foram resultado da articulação entro o 

movimento social e o governo brasileiro, conjuntura interrompida com o golpe de 2016, porque 

desde então as bases conservadoras que sustentam os governos Temer e Bolsonaro dificultam 

ações de controle e participação social e desmontam políticas públicas direcionadas à LGBT. 

 A publicação “Violências LGBTfóbicas no Brasil: dados da violência”, de 2018, é último 

relatório produzido pelo governo sobre violências sofridas pela população LGBT, cujos dados 

são relativos a 2016, constituindo 1330 violações de direitos: 644 violações cujas vítimas foram 

gays, sendo que 42,7% das violações consistiram em violência psicológica, 34,5% em 

discriminação, 14,6% em violência física, 3,7% em negligência, 2,5% em violência institucional 

e 0,8% em violência sexual (BRASIL, 2018, p. 36). Estas violações ocorreram em 27,4% na casa 
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da vítima, 23,2% na rua, 9,2% na casa do suspeito da violação, 5,4% no trabalho, 2,4% na escola, 

0,9% no hospital, 0,9% na delegacia de polícia, 0,6% na igreja, 0,3% na unidade prisional, 0,3% 

na unidade de medida socioeducativa e 0,3% no ônibus (BRASIL, 2018, p. 42); 217 violações 

cujas vítimas foram transexuais, sendo 34,6% das violações consistiram em violência 

psicológica, 30% em discriminação, 17,1% em violência física, 6,9% em violência institucional, 

6,9% em negligência, 2,8% em violência sexual e 1,4% em abuso financeiro (BRASIL, 2018, p. 

26). Estas violações ocorreram em 21% na rua, 20% na casa da vítima, 8,6% no hospital, 3,8% 

na escola, 3,8% na casa do suspeito pela violação, 2,9% no trabalho, 1,9% na delegacia de 

polícia, 1% no ônibus e 1% na igreja (BRASIL, 2018, p. 32); 202 violações cujas vítimas foram 

lésbicas, sendo 37,9% das violações consistiram em discriminação, 15,2% em violência 

psicológica, 2,9% em violência física, 1,2% em negligência, 0,4% em violência sexual e 0,4% em 

violência institucional (BRASIL, 2018, p. 46). Estas violações ocorreram em 29,7% na casa da 

vítima, 28,1% na rua, 8,6% na casa do suspeito da violação, 4,7% no trabalho, 1,6% no ônibus, 

1,6% na igreja, 1,6% na escola, 1,6% na delegacia de polícia e 0,8% no hospital (BRASIL, 2018, 

p. 52); 179 violações cujas vítimas foram travestis, sendo que 33% das violações consistiram em 

violência psicológica, 32,4% em discriminação, 24,6% em violência física, 3,9% em violência 

sexual, 2,8% em violência institucional, 2,2% em negligência, 0,6% em tráfico de pessoas e 0,6% 

em abuso financeiro (BRASIL, 2018, p. 17). Estas violações ocorreram em 38,8% nas ruas, 20,4% 

na casa da vítima, 4,9% na casa do suspeito por fazer a violação, 3,9% no trabalho, 1,9% no 

hospital, 1,9% na casa, 1% na unidade prisional, 1% no transporte coletivo, 1% no hospital 

psiquiátrico, 1% na escola e 1% no albergue (BRASIL, 2018, p. 22); e 88 violações cujas vítimas 

foram bissexuais, sendo que 42% das violações consistiram em discriminação, 38,6% em 

violência psicológica, 10,2% em violência física, 4,5% em negligência, 2,3% em violência sexual 

e 2,3% em violência institucional (BRASIL, 2018, p. 55). Estas violações ocorreram em 11% na 

rua, 9% na casa da vítima, 3% na escola, 2% no trabalho, 2% no hospital, 1% na igreja, 1% na 

delegacia de polícia e 1% na casa do suspeito da violação (BRASIL, 2018, p. 60). 

Essas violações na forma de diversas violências, em espaços públicos e privados, 

inclusive em serviços estatais, expõe os limites dos direitos humanos dentro da sociedade 

burguesa, enquanto direitos abstratos que não se materializam sobre toda a sociedade. 

Na sociedade capitalista, o direito à segurança se materializa principalmente para a 

burguesia, enquanto a classe trabalhadora vive cotidianamente uma insegurança expressa em 
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violências (OLIVEIRA, SOARES, 2020, p. 246). Ou seja, os direitos humanos não podem ser 

efetivados universalmente nos limites da sociedade burguesa, porque os segmentos das classes 

trabalhadoras femininas, transgêneras, negras, indígenas e LGBT sofrem as maiores violações e 

expropriações nesta ordem societária baseada na exploração (OLIVEIRA, SOARES, 2020, p. 249). 

Logo, diante dos limites dos direitos humanos na sociedade do capital, é preciso lutar 

pela emancipação humana. Esta emancipação não será possível em uma sociedade que 

submete os gastos na área social às necessidades do controle das perdas de lucros do capital. 

Isso porque o ultraneoliberalismo impacta o campo social na medida em que não só o 

orçamento para esta área diminui, mas também aumenta um conservadorismo por meio do 

enfoque das ações sociais estatais sobre a família, entendida em sua versão patriarcal e 

mononuclear, sem nenhuma menção ao machismo, opressão, gênero, questão racial e 

orientação sexual, de acordo com Behring, Cislaghi e Souza (2020, p. 112).    

Diante da análise dos direitos humanos, das violências e das políticas públicas LGBT no 

ultraneoliberalismo, pode-se discutir as implicações para o Serviço Social.  

É a partir da defesa do Projeto Ético-Político do Serviço Social, que assistentes sociais 

podem compreender que a diversidade sexual se relaciona às condições de vida, de trabalho e 

de direitos humanos. Por Projeto Ético-Político do Serviço Social entende-se a luta coletiva para 

a construção de uma nova ordem social sem dominação ou exploração de classe, etnia e 

gênero. Integram este Projeto o Código de Ética do/a Assistente Social de 1993 e as Resoluções 

do Conselho Federal de Serviço Social. Princípios desse Código e Resoluções do Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS) evidenciam a pertinência do Serviço Social na luta pelos 

direitos da população LGBT. 

Conforme Santos (2018, p. 104-105) o 6º Princípio defende o empenho na eliminação 

de todas as formas de preconceito. O 8º Princípio indica a construção de uma nova ordem 

societária sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero. A opressão de gênero violenta 

não só mulheres cisgêneras e heterossexuais, mas também lésbicas, pela orientação sexual, e 

as travestis e mulheres transexuais, pela identidade de gênero. O 11º Princípio sustenta o 

exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar por orientação sexual e 

identidade de gênero, logo cabe à profissão se opor ao preconceito.  

Além dos Princípios Fundamentais há Resoluções do CFESS relativas à LGBT: 489/2006, 

615/2011 e 845/2018. A Resolução 489/2006 veda discriminação por orientação sexual por 
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assistentes sociais, ou seja, assistentes sociais estão proibidos de discriminar por causa de 

orientação sexual e devem contribuir na luta contra o preconceito. A Resolução 615/2011 

propõe a inclusão do nome social da assistente social travesti e do/a assistente social transexual 

nos documentos profissionais, na perspectiva de que os direitos a livre orientação sexual e 

identidade de gênero são direitos humanos e o Serviço Social deve lutar para assegurar o pleno 

exercício da cidadania da comunidade LGBT. A Resolução 845/2018 dispõe sobre a intervenção 

do/a assistente social em processo transexualizador e indica que os profissionais devem 

promover uma cultura de respeito à diversidade de expressão e identidade de gênero; devem 

acompanhar quem busca transformações corporais em consonância com suas expressões e 

identidade de gênero, inclusive crianças e adolescentes; devem rejeitar qualquer modelo 

patologizante da diversidade de expressão e identidade de gênero; devem intervir tendo em 

vista a integralidade da atenção à saúde, sem ênfase em procedimentos hormonais ou 

cirúrgicos; devem respeitar o direito de autodesignação das/os usuários; e devem defender a 

utilização do nome social (SANTOS, 2018, p. 105-106). 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Esta revisão de literatura contribui para a construção do conhecimento crítico sobre os 

direitos humanos, a violência e as políticas públicas LGBT em contexto ultraneoliberal, 

explicando as especificidades desses fenômenos na atual conjuntura, indicando que a luta para 

a materialização dos direitos humanos, pela superação da violência e pela defesa das políticas 

públicas é indissociável da luta contra o capitalismo que gera e intensifica as violências sofridas 

pela comunidade LGBT. Tal luta por outra sociedade constitui Projeto Ético-Político da categoria 

de assistentes sociais, que mediante Princípios de seu Código de Ética e Resoluções de seu 

Conselho de Classe, encontram pertinência de sua contribuição na luta contra o preconceito. 

Ao mesmo tempo o Projeto -Ético-Político da profissão leva os/as profissionais do Serviço Social 

à defesa no cotidiano profissional da defesa por uma sociedade justa, igualitária e livre de toda 

forma de preconceito. 
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