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The (I)LEGITIMITY OF LGBTQIA+ PUBLIC POLICIES: an analysis from the Brazilian context 
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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo problematizar como pessoas LGBTQIA+ 
tem acessado as políticas públicas brasileiras. Para tanto, analisa-se as 
particularidades e as necessidades de reconhecimento do segmento 
LGBTQIA+, visto que são desfavorecidos em iniciativas políticas pelo fato 
de que se opuseram ao conceito de identidade na história. Destaca-se 
que as contradições dessa disputa são temáticas, pois a luta do 
movimento além de promover uma identidade ao indivíduo, também 
fortalece estigma e a vulnerabilidade, tendo em vista que alguns 
membros da sociedade brasileira discordam das garantias direcionadas 
ao segmento. Na perspectiva da crítica dialética e a partir de situações 
específicas, este artigo realiza uma breve análise sobre os direitos 
sexuais e as políticas públicas LGBTQIA+ no Brasil tendo em vista a sua 
legitimidade e a reflexão no cotidiano do segmento. 
 
Palavras-chave: Direitos Sexuais; Movimento LGBTQIA+; Políticas 
Públicas. 

 
ABSTRACT 
This article aims to problematize how LGBTQIA+ people have accessed 
Brazilian public and social policies. To do so, it analyzes the 
particularities and needs for recognition of the LGBTQIA+ segment, since 
they are disadvantaged in political initiatives because they have 
opposed the concept of identity in history. It is emphasized that the 
contradictions of this dispute are thematic, since the movement's fight, 
besides promoting an identity to the individual, also strengthens stigma 
and vulnerability, since some members of Brazilian society disagree with 
the guarantees directed to the segment. From the perspective of 
dialectical criticism and based on specific situations, this article performs 
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a brief analysis of LGBTQIA+ sexual rights and public policies in Brazil 
with a view to their legitimacy and reflection on the daily life of the 
segment. 
 
Keyword: Sexual Rights; LGBTQIA+ Movement; Public policy. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Analisar as políticas públicas direcionadas a diversidade sexual, requer do pesquisador 

um olhar crítico, sendo, portanto, necessário uma compreensão sócio histórica complexa, com 

aspectos sócio jurídicos, que promovam questionamentos ao senso comum acerca da 

sexualidade, com o propósito de compreender as nuances da temática proposta, bem como a 

sua regulamentação jurídica. Cabe destacar, que o artigo se desenvolve a partir da luta por 

direitos sexuais e por políticas públicas mais efetivas para o segmento LGBTQIA+. 

São inúmeros obstáculos que o movimento LGBTQIA+ tem enfrentado na própria 

sociedade que nega as suas reivindicações, e quando se trata de direitos sexuais para essa 

população se torna ainda mais complexo, pois entendem que esses direitos contrariam os 

preceitos heterocêntricos que fundamentam o conceito de família, sob um alicerce moral e 

religioso. É importante ressaltar a forte tradição existente na sociedade brasileira, que relaciona 

o público somente com o governo, o que acaba desencadeando, e com dificuldades, somente 

políticas públicas governamentais (ARAÚJO, 1996). Sob esta perspectiva, contestar políticas 

públicas que atendam o segmento LGBTQIA+, torna-se um grande esforço. Ressaltamos que 

não abordaremos de forma exaustiva todas as ações e políticas públicas e para o segmento, 

bem como os tramites na justiça, congresso e governo brasileiro, mas buscaremos 

problematizar a forma como essas políticas públicas tem legitimado as demandas do segmento 

em questão. Nesse sentido, apresentaremos os aspectos gerais das políticas públicas, em 

seguida a sua relação com os direitos sexuais e com o segmento LGBTQIA+ e finalizaremos com 

a legitimidade das políticas públicas implementadas para o segmento supracitado. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS: aspectos gerais 

 

Conhecer a origem e os processos históricos de uma área de conhecimento é 

importante para uma melhor compreensão de suas consequências, trajetórias e perspectivas. 
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Neste sentido, Souza (2006) afirma que as políticas públicas surgem nos Estados Unidos como 

um campo de conhecimento e disciplina, quebrando/pulando as etapas seguidas pela tradição 

europeia de pesquisa neste campo, onde o foco maior da análise era o Estado e suas 

instituições e não a produção do governo. 

O campo das políticas públicas na Europa surgiu com obras baseadas em teorias 

explicativas sobre o papel do Estado, sendo ele o produtor principal de políticas públicas. Em 

contrapartida, nos Estados Unidos, quando esse campo surgiu na academia, ele não 

estabeleceu contato com a base teórica do papel do Estado, e se concentrou diretamente no 

estudo das ações governamentais (SOUZA, 2006). 

Autores como Harold Dwight Laswell (1936), Herbert Simon (1957), Charles Edward 

Lindblom (1959) e David Easton (1965), ficaram conhecidos como fundadores da área de 

políticas públicas, onde analisaram e formularam conceitos, variações e métodos que 

pudessem defini-las. Entretanto, existe uma variedade de impedimentos e conceitos, assim, 

não existe uma única e nem melhor definição, mas existem elementos que precisam estar 

presentes na hora de pensarmos sobre políticas públicas como uma solução de problemas 

públicos, gerais e específicos. Atualmente o conceito mais conhecido é o de Laswell (1936 

apud SOUZA, 2006, p. 23) onde ele afirma que política pública implica em quem ganha o quê, 

por quê e a diferença que pode causar. 

A política pública, resulta da atividade política e requer várias ações estratégicas 

destinadas a implementar os objetivos desejados a partir de um conjunto de decisões e ações 

que visam a resolução de problemas. De acordo com Lowi (1972 apud RODRIGUES, 2011, p. 

46) “as políticas públicas determinam a política. Elas estruturam o sistema político, definem 

espaços e atores, e delimitam os desafios que os governos e as sociedades enfrentam”, e tudo 

isso requer habilidades especificas para garantir melhores resultados para o público alvo. 

Segundo Souza (2006) a política pública é consistente em lidar com os pontos-chave, o 

comportamento do governo e as atividades de tomada de decisão, que são cruciais para o seu 

desensolvimento. É nessas ações que as políticas públicas procuram regular, fiscalizar e avaliar 

o desempenho do Estado e suas influências internas e externas.  

Para elaboração de uma política, é importante compreender suas etapas ou ciclos, 

Ham e Hill (1993) esclarecem que a política não se resume apenas no processo de tomada de 

decisão (elaboração da política), visto que possui um ciclo formado por alguns estágios que 
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constituem um processo dinâmico e de aprendizado. 

De acordo com Rua (2009, p. 37) “O ciclo da política é uma abordagem para o estudo 

das políticas públicas que identifica fases sequenciais e interativas-interativas no processo de 

produção de uma política”. Os elementos únicos da abordagem de cima para baixo, como 

mostra o quadro a seguir, são visões progressivas e racionalistas integradas no modelo do ciclo 

das políticas públicas: definição de agenda, formulação, tomada de decisão, implementação e 

avaliação, versão estabelecida na década de 1990 (Howlett, Ramesh e Perl, 2013). 

Fonte: RUA (2009, p. 37-38) 

 

Como podemos observar na figura, o ciclo se inicia com a identificação do problema, 

onde por meio dele sugere-se a formação da agenda que é a fase estratégica para os grupos de 

interesses. Com a agenda formada, inicia-se a formulação das políticas onde as possibilidades 

são apresentadas para sua criação, entretanto é no estágio de tomada de decisão que acontece 

ou não a aderência da política. Após formalização, vem a fase de execução, ou seja, a 

Tabela SEQ Tabela \* ARABIC 1 - Ciclo da política pública 
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implementação e em seguida o processo avaliativo de todo o ciclo. 

Embora o ciclo da política pública seja o modelo mais utilizado para sua compreensão 

e análise, alguns autores o criticam como Parsons (1995), que julga o processo linear, por 

beneficiar o modelo top down2 e afirmam a possibilidade de novos ciclos. Ainda, para Kingdon 

(2011) o processo de etapas não coincide com o processo político, devido a retomada 

constante de cada etapa definida. 

Apesar das contradições, o modelo do ciclo de políticas públicas tem sido o ponto de 

partida para a maioria das abordagens na análise de políticas públicas. (ARAÚJO; RODRIGUES, 

2017). Por sua vez, “A análise de políticas públicas [...] é uma forma de pesquisa aplicada 

desenhada para entender profundamente problemas sócio técnicos e, assim, produzir 

soluções cada vez melhores” (MAJONE; QUADE, 1980, p. 5) 

Portanto, da formulação à avaliação, as políticas públicas seguem uma ciclo de inércia 

no meio social, onde tem diversos conflitos e requer coordenação. Segundo a abordagem de 

Boneti (2007), isso é resultado de um jogo dinâmico de poder que se dá no contexto das 

relações de poder com a participação da política, economia, classe social e outras organizações 

da sociedade civil. 

 

3 DIRETOS SEXUAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS LGBTQIA+ 

 

A participação do Estado na elaboração e proteção dos direitos sociais no Brasil passou 

a se tornas mais efetiva no Brasil após a promulgação da Carta Constitucional de 1988, que 

preconizava a ascensão desses direitos, considerados por Silva (2016, p. 286) “prestações 

positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas 

constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos [...]” e que 

proporcionam uma redução contínua das desigualdades sociais. 

Entretanto, ao adentrarmos no debate acerca das intervenções de forma ampla, é 

possível observar críticas às ações e programas estatais que proporcionam o atendimento as 

demandas sociais de alguns grupos específicos, como o LGBTQIA+ e o movimento feminista. 

Pois tratam-se de demandas específicas que estimulam a inclusão social e atenuam a 

 
2 Abordagem de cima para baixo, partindo-se a análise de fatores macro para fatores micro. 
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desigualdade. 

Considerando a importância das políticas públicas na superação das opressões de 

gênero e sexuais, Junior (2013, p. 50) aborda: 

 

Para o avanço na implementação de políticas públicas de inclusão social e de 
combate à discriminação para a população LGBT foram sinalizados cinco preceitos 
básicos: a) laicidade do Estado; b) participação social no processo de formulação, 
implementação e monitoramento das políticas públicas para LGBT; c) promover e 
defender os Direitos Humanos; d) gerar e sistematizar evidências sobre a situação de 
vida da comunidade LGBT a fim de subsidiar a implementação de políticas públicas 
em defesa de seus direitos sociais; e) primar pela intersetorialidade e 
transversalidade na proposição e implementação de políticas públicas. 

 

Neste sentido, observa-se a influência da cooperação federativa em garantir a 

promoção da cidadania e dos direitos humanos para o segmento, podendo contribuir para 

redução de diversas desigualdades, entretanto, quando essas ações e programas visam 

atender necessidades supostamente universais, acabam ignorando as demandas específicas 

de alguns grupos da nossa sociedade (MELLO; MAROJA; BRITO, 2010). 

Os direitos sexuais, por sua vez, podem ser efetivamente alcançados por meio das 

políticas públicas impostas perante os três níveis de poder do Estado, que, se efetivadas e com 

a inclusão de legislações especificas que concedam a proteção socioeconômica e jurídica 

poderão promover a indispensável integração social a vários segmentos populacionais no 

padrão de cidadania integral, haja a vista a responsabilidade do Estado em promover a 

proteção necessária dos cidadãos, para que os direitos e garantias tenham efeito no 

ordenamento jurídico nacional (FELDENS; MELO; MOTA, 2017). 

Neste sentido, vale ressaltar a postura ativa do poder judiciário em relação a 

contribuição no aprofundamento do debate acerca dos direitos sexuais do segmento 

LGBTQIA+, dentre eles temos: 

1) inclusão de parceiro do mesmo sexo como dependente em plano de saúde; 2) 

direito à pensão em caso de falecimento de companheiro; 3) garantia de visto de 

permanência a parceiro estrangeiro; 4) registro de mudança de nome e de sexo de 

transexual; 5) indenização por danos morais em casos de homofobia; 6) guarda e 

adoção de crianças por homossexuais e transgêneros. (NETO, 2004, p. 06). 

 

Esses direitos sexuais só são habilitados para prestação jurisdicional, quando 
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descumpridos ou limitados, embora o poder judiciário atenda propostas de transformações 

sociais que propicie a garantia dos direitos humanos ao segmento LGBTQIA+, o surgimento de 

grandes obstáculos é inegável, pois a sociedade é regida por normas heteronormativas e não 

compreendem o tema da diversidade sexual, desta forma acabam não aceitando o segmento 

como detentores de direitos como a liberdade e a orientação sexual. 

No que tange a consolidação das políticas públicas, seja especifica ou não, vale destacar 

algumas iniciativas fundamentais. De acordo com Mello, Brito e Maroja (2010) elas podem ser 

resumidas em cinco temas: 1) apoiar o desenvolvimento de um marco jurídico para políticas 

públicas, explicando a precisão de proteger os direitos de grupos/segmentos populacionais 

específicos ou priorizar determinadas áreas da vida social, como educação, saúde e seguridade 

social; 2) programas/planos com princípios, diretrizes, objetivos, metas e eixos estratégicos 

claros que possam nortear a formulação, implementação, monitoramento e avaliação da ação; 

3) um órgão responsável pela mediação da definição e execução das políticas, baseadas em 

ações intersetoriais e horizontais; 4) um conselho composto por representantes da sociedade 

civil e governo, responsável pelo controle social do programa/plano que concretizam a política 

pública proposta; e 5) Verba orçamentária que proporcione a realização das ações propostas 

no plano/programa. 

No momento atual, as iniciativas para a implantação de direitos para pessoas 

LGBTQIA+, que poucas delas foram criadas por ações do poder público, são resultados da 

mobilização social do segmento, e são apenas duas das cinco iniciativas supracitadas, dentre 

elas um órgão responsável, a Coordenação Geral de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transexuais e Travestis e um conselho, o Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, travestis e transexuais 

(CNCD-LGBT). 

Com apenas duas iniciativas fundamentais implantadas, podemos observar o 

desinteresse da política governamental em relação a proteção dos direitos de pessoas 

LGBTQIA+, visto que ela possui autonomia para criar institutos protetivos, que 

necessariamente não dependem de legislação federal, somente da disposição dos demais 

níveis do governo para estabilizar ações que podem ser desempenhadas por estados ou 

municípios (FELDENS; MELO; MOTA, 2017). 

É preciso enfatizar que o governo encontra-se sob pressão, direta do movimento 
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LGBTQIA+, e indireta do judiciário que acata algumas demandas dos grupos ativistas. Alguns 

grupos das sociedade se opõe às exigências LGBTQIA+, essa oposição é exercida por grupos 

influentes entre parlamentares religiosos e conservadores no legislativo e sujeitos de grande 

influência na sociedade brasileira, como grandes empresários e representantes de igrejas 

(católicos e protestantes). 

Vale destacar que, no contexto da luta em torno da definição de sexualidade lícita e de 

quem está autorizado pela sociedade a exercê-la, o debate sobre os direitos sexuais e 

reprodutivos é marcado por uma forte oposição religiosa. Para esclarecer, esses direitos são 

objetos de reivindicações do feminismo e dos movimentos LGBTQIA+ na arena política 

nacional e internacional, e sua estrutura detém de quatro componentes básicos, “a garantia 

da integridade física, o respeito a autonomia individual, promoção da igualdade entre homens 

e mulheres e valorização da diversidade de práticas e crenças na esfera sexual " (CORRÊA; 

PETCHESKY, 1996). 

Como vimos ao longo do texto, o debate acerca dos direitos sexuais, requer o 

fortalecimento da comunicação entre os representantes dos três níveis de governo e o 

movimento LGBTQIA+, com o propósito de promover a formulação de políticas intersetoriais, 

transversais e continuadas, por meio da democracia participativa e também uma demanda 

por referências jurídicas que promovam fundamentos legítimos as políticas executadas pelo 

poder executivo. 

 

4 A (I)LEGITIMIDADE DAS POLÍTICAS LGBTQIA+ NO BRASIL 

 

Diante os fatos apresentados anteriormente, podemos destacar a negação de direitos 

sexuais para o segmento LGBTQIA+, visto que a sociedade segue um modelo totalmente 

conservador que desconsidera singularidades, além de um cenário com uma permanente 

disputa política, "seja pelas diferentes concepções, projetos, desejos e demandas do plural 

Movimento LGBT, seja pela intensa disputa com os setores burocráticos do Estado e com 

grupos antagonistas, conservadores, reacionários e opositores ao ativismo pelos direitos 

sexuais” (PEREIRA, 2016, p. 134). 

Desta forma, a ilegitimidade e ineficácia das políticas públicas formuladas para o 

segmento atualmente, está obviamente relacionada a não aceitação dos direitos sexuais e ao 
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uso frágil e tortuoso do conceito de diversidade por parte da sociedade e dos seus 

representantes políticos. Oliveira (2013) aponta que enquanto o tema sexualidade, for 

norteado por conceitos religiosos e morais, as ações políticas consolidadas para o segmento 

LGBTQIA+, não atenderão de forma eficaz a demanda desses sujeitos. 

Esse é um dos motivos para que o Movimento LGBTQIA+ lute de forma incansável, pois 

segundo Oliveira (2013, p. 131): 

 

Seja em relação ao terror provocado pelos segmentos fundamentalistas religiosos do 
Congresso Nacional, seja sobre temas sensíveis como a presença de crianças na 
companhia de pais e mães homossexuais – nos casos das discussões sobre adoção –
, ou aos estigmas relacionados ao sangue e a seu controle, ou ainda em relação à 
discriminação no trabalho e na escola, sempre haverá dissenso. 

 

Nesse aspecto, é preciso lutar ideologicamente pela consciência das massas e 

pressionar o poder público a exigir decisões efetivas do poder legislativo, que é movido por 

valores conservadores e religiosos. De acordo com Feldens, Melo e Mota (2017) a combinação 

do avanço do conservadorismo político e do fundamentalismo religioso com o momento de 

crise econômica tem ocasionado retrocessos específicos na aplicação das políticas LGBTQIA+. 

Diante dessa situação, o segmento fica desamparado à espera da boa vontade dos 

governantes. 

Entretanto, Pereira (2017) afirma que no decorrer das duas primeiras décadas do 

século XXI, com a resistência e luta do Movimento LGBTQIA+, ocorreu a implementação de 

ações e programas nacionais destinados ao segmento no Brasil, dentre eles temos o Brasil Sem 

Homofobia (BSH) , criado em 2004, e foi um grande marco no que diz respeito ao Movimento 

em parceria com o Estado e um avanço na discussão em torno da promoção da cidadania 

LGBT, onde visava um conjunto de medidas para o combate da homofobia; em 2009 foi 

implantado o Plano Nacional de Direitos Humanos III (PNDH 3), que apesar de ter sofrido 

algumas alterações em suas ações programáticas, avançou na agenda de ações para o 

segmento, visto que sua elaboração contou com mais participação popular; a Política Nacional 

de Saúde Integrada a População LGBTQIA+, criada em 2011 prevê a garantia e ampliação do 

acesso do segmento ao Sistema Único de Saúde (SUS), além da produção de conhecimento, 

participação social e transversalidade, dentre outros marcos históricos relativos a formulação 

de políticas públicas ao segmento no Brasil. 
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Embora o segmento tenha alcançado muitas conquistas sociais na história, dando uma 

impulsionada na formulação e na implementação de políticas públicas LGBTQIA+, Epstein e 

Johnson (2000) afirmam que não tem sido fácil conciliar a teoria com a prática, visto que a 

homossexualidade e o gênero ainda são motivo pra grandes represálias, sendo assim, as 

mudanças trazidas pela iniciativa publica, são ilusórias, pois possuem uma grande barreira 

moral e social devido ao forte avanço do conservadorismo na contemporaneidade. 

Cabe destacar o posicionamento da igreja católica sobre as relações homoafetivas 

onde ela “define a vivência homossexual como constitutivamente pecaminosa e contesta a 

legitimidade da reivindicação de direitos conjugais e parentais para lésbicas e gays” (NETO, 

2004, p. 17), negligenciando a liberdade da orientação sexual. O segmento LGBTQIA+ até os 

dias atuais tem sido alvo de diversos questionamento pois são vistos por muitos como sujeitos 

ilegítimos para reivindicar direitos na arena política ou até mesmo que não sejam humanos o 

suficiente para ter sua própria integridade física, autonomia moral e a liberdade existencial 

com direito à proteção do Estado (FAGUNDES; MOURA, 2009). 

Ressalte-se que a natureza humana dessas pessoas é sistematicamente questionada 

ou mesmo negada por meio de ideologias da heterossexualidade e tradições religiosas, 

incompatíveis com os princípios de respeito à dignidade, garantia de autonomia e proteção de 

liberdade. Estes princípios movem uma sociedade democrática e os Estados laicos. A ausência 

de políticas clara e eficaz, que lide com a temática da diversidade sexual, reflete o não 

comprometimento político de nossos representantes, levando em consideração também, o 

fato de que os movimentos sociais estão perdendo espaço gradativamente na transformação 

social do Brasil, favorecendo a situação de retrocessos políticos e de conquistas estagnadas 

(FELDENS; MELO; MOTA, 2017). Embora já tenha ações e programas, alcançados pela luta do 

Movimento LGBTQIA+, que buscam a ampliar o escopo dos direitos ao segmento, a promoção 

da igualdade de justiça social como forma de alcançar a cidadania plena depende do Estado. 

Isto deve ser alcançado através da sua intervenção e atuação na ordem social, política e 

econômica. Neste caso, os padrões de proteção gerados pela sua intervenção devem atingir 

todo o segmento, por meio de políticas públicas, legislação específica, especialmente ações 

que produzam consciência democrática, para empoderar as pessoas LGBTQIA+ com direitos e 

garantias, a título de legitimação concedida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A luta em busca da legitimidade do segmento LGBTQIA+ aos direitos sexuais e políticas 

públicas é inegável, e tem ganhado bastante visibilidade no Brasil, por meio de uma forte 

organização política de LGBTQIA+. No entanto, alguns entraves são perceptíveis quando o 

assunto é a materialização de ações que legitime a elaboração e a implementação das políticas 

públicas ao segmento, dentre elas a luta ideológica cultural e social que perpassa uma 

mudança referente a valores e costumes, baseados em representações religiosas e 

conservadoras, existente no âmbito legislativo brasileiro. 

Os entraves para políticas públicas LGBTQIA+ se tornam mais intensos, quando as 

ações e programa possuem uma baixa intensidade na força normativa, quando comparados a 

leis, ou até mesmo não possuem um caráter normativo, tratando-se apenas de documentos 

informais. Sendo assim, há a presença do que chamamos de “insegurança jurídica”, visto que 

ações e programas podem ser revogados pelo governo definitivamente. No Brasil, como 

destacamos ao longo do texto, houve um aumento na formalização de políticas públicas para 

o segmento, o que foi de suma importância para compreender que os direitos sexuais 

possuem uma grande influência para a comunidade, como um argumento de integração aos 

princípios do Estado social e democrático de direito. 

Neste sentido atuação estruturada do Estado para a materialização dos direitos 

LGBTQIA+, precisa ser norteada pelas reivindicações sociais do Movimento e incluir a 

sociedade civil nesse processo de conscientização sobre a diversidade e a carência de direitos 

para o segmento, desta forma, possibilitando a articulação da sociedade na fiscalização dessas 

políticas, assim, alcançando a verdadeira justiça social, legitimando a afirmação do segmento 

aos direitos sexuais e políticas públicas efetivas. 
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