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A TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA POPULAÇÃO LGBT NO 
BRASIL 

 
THE TRAJECTORY OF PUBLIC POLICIES OF THE LGBT POPULATION IN BRAZIL 

 

Naira de Assis Castelo Branco1 
 

RESUMO 
O surgimento das políticas públicas que garantam o acesso a direitos 
fundamentais às pessoas LGBT é fruto da atuação da militância coletiva, 
dos movimentos sociais e de algumas ações individuais que 
pressionaram o governo brasileiro a reparar as desigualdades 
decorrentes da discriminação por conta da identidade de gênero e da 
sexualidade. O objetivo desse artigo é analisar a trajetória, e as 
fragilidades, dessas políticas públicas e ações afirmativas voltadas à 
igualdade, à inclusão social e ao combate à discriminação desse 
seguimento da população e fico isso as afeta no cotidiano. 

 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Movimentos Sociais; População 

LGBT. 

 

ABSTRACT 
The emergence of public policies that guarantee access to fundamental 
rights for LGBT people is the result of collective militancy, social 
movements and some individual actions that pressured the Brazilian 
government to repair the inequalities resulting from discrimination on 
account of gender identity and of sexuality. The objective of this article 
is to analyze the trajectory, and the weaknesses, of these public policies 
and affirmative actions aimed at equality, social inclusion and the fight 
against discrimination in this segment of the population, and this affects 
them in everyday life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, foi a partir da década de 1970 que as pessoas homossexuais passaram a se 

articular enquanto movimento social, entendidos segundo Maria da Glória Gohn (1995, p. 44), 

como participantes de grupos que se estruturam a partir de questões sociais ligadas a conflitos, 

litígios e disputas de gênero e sexualidade e reconhecidos como parte importante do segmento 

da sociedade civil que segundo Habermas (2003, p. 99) “compõe-se de movimentos, 

organizações e associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas 

esferas privadas condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública.” 

As ações desses movimentos surgiram, a partir de interesses em comum, de uma 

identidade coletiva, decorrente do princípio da solidariedade, construída a partir dos valores 

culturais e políticos compartilhados pelos indivíduos e coletivos, em busca de igualdade nas 

relações e nos espaços políticos. Essa articulação surgiu, atrelada aos movimentos de esquerda 

na resistência à ditadura civil militar brasileira (1964 - 1985), ao lado de outros grupos 

identitários de minorias, como o movimento negro e o feminismo. 

Segundo Júlio Simões e Regina Facchini (2009), os movimentos de defesa dos direitos 

da comunidade LGBT, inicialmente eram conhecidos simplesmente por MHB (movimento 

homossexual brasileiro), passando a se denominar, a partir da década de 1990, como MGL 

(movimento de gays e lésbicas). Após 1995, foi adotada a sigla GLT (gays, lésbicas e travestis) e, 

a partir de 1999, aconteceu a incorporação da bissexualidade ao movimento, chamado a partir 

de então de GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e travestis/transexuais/transgêneros). Em 2008, na 

Conferência Nacional GLBT, foi aprovado o uso da sigla LGBT para a denominação do 

movimento, com a justificativa de dar visibilidade as lésbicas por conta da dupla opressão 

homofóbica e misógina, esta última também presente também no próprio movimento. 

 

2 A TRAGETÓRIA DE LUTA POR DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Durante o período ditatorial brasileiro, a comunidade LGBT, sofreu grande repressão, 

pois o contexto político limitava a vida pública das pessoas que declaravam abertamente uma 

sexualidade divergente da heterossexualidade. Segundo Douglas Pinheiro (2017), aqueles que 

apresentavam sinais de uma identidade homossexual, afeminada, ou ainda travestis que 
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estivessem transitando pelas cidades, eram parados pela polícia, que exigia comprovação de 

emprego formal. Mesmo quando havia o registro comprovando o vínculo, muitos eram presos 

sob a acusação de perturbação da ordem pública. 

 As prisões arbitrárias eram motivadas por questões discriminatórias, uma vez que a 

“ostentação social da homossexualidade era um risco, a ditadura militar brasileira não poupava 

esforços para excluir os afeminados da esfera pública” (PINHEIRO, 2017, p. 24). James Green e 

Renan Quinalha (2014) também se referem à perseguição sofrida por indivíduos LGBT durante 

a ditadura, quando os discursos oficiais associavam comunismo à homossexualidade, 

considerando que esta última seria uma perversão moral financiada pelos grupos de esquerda. 

Segundo Robert Howes (2003, p. 298), João Antônio Mascarenhas, um dos militantes 

ativos na luta por garantias de direito da população homossexual, considerado porta-voz do 

movimento homossexual brasileiro no cenário internacional, durante o período ditatorial até a 

constituinte, produziu e endereçou vários relatórios sobre a situação dos homossexuais no 

Brasil, para a Anistia Internacional, e durante muitos anos denunciou a violência policial e as 

prisões arbitrárias.  

A década de 1980 foi marcada por grandes mobilizações sociais: “em 1980, na cidade de 

São Paulo, ocorre o 1° Encontro Brasileiro de Homossexuais, protagonizado pelo grupo 

SOMOS.” (Cartilha do GTPCEGDS, 2017, p.23)2. Com o início da abertura política no Brasil, o 

movimento passou a pressionar o Estado para legitimar a luta por direitos. Para Antunes (2018, 

P. 61), essa postura para os movimentos sociais é fundamental já que “somente através de 

fortes ações coletivas é que serão capazes de se contrapor ao sistema de metabolismo social 

do capital, profundamente adverso ao trabalho. aos seus direitos e às suas conquistas.”  

A segunda metade da década de 1980 coincidiu com a epidemia da AIDS, quando a 

imprensa internacional passou a divulgar os primeiros casos, que surgiram na Europa e nos 

Estados Unidos, como “câncer gay”. Com o avanço da doença em todos os segmentos da 

sociedade, o tema passou a ganhar ampla visibilidade, mobilizando os movimentos de direitos 

humanos em resposta à desenfreada epidemia global. Nesse período, que vai até a metade da 

década de 1990, a discussão sobre os direitos da comunidade, que já era conhecida como GLS 

 
2 CARTILHA DO GTPCEGDS: Contra todas as formas de assédio, em direitos das mulheres, da/os indígenas, das/os 

negros/ os, e das/ os LGBT. Brasília, 2017. Disponível em: http://portal.andes.org.br/imprensa/documentos/imp-
doc-346583622.pdf 
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(gays, lésbicas e simpatizantes), fez surgir no Brasil projetos de lei nos níveis federal, estadual e 

municipal ao mesmo tempo em que surgiam associações e organizações que pressionavam os 

parlamentares.  (Simões; Facchini, 2003, p. 85). 

No final dos anos 1980, durante a constituinte, surgiu um importante debate sobre a 

proteção aos direitos das pessoas LGBT. João Antônio Mascarenhas expôs à Subcomissão dos 

Direitos e Garantias Individuais a necessidade da inclusão na constituição de 1988, a proibição 

de discriminação por “orientação sexual”, que tinha por objetivo amparar juridicamente 

pessoas que, por esse motivo, tivessem seus direitos negados. 

A inclusão dessa demanda importante foi rejeitada pelo plenário com 130 votos a favor, 

317 contra e 98 ausências. Na revisão constitucional de 1994, a proposta foi novamente 

derrotada, com 253 votos contra e apenas 53 votos a favor (Howes, 2003, p. 303-306). Apesar 

disso, a discussão motivou leis estaduais e municipais que proibiam discriminação por 

“orientação sexual”. A exemplo disso, cabe destaque para a cidade de Teresina, capital do Piauí 

que, em sua Lei de Organização do Município, de 1990, estipulava: 

 

Art. 9. Ninguém será discriminado ou privilegiado em razão de nascimento, etnia, raça, 
cor, sexo, deficiência física ou mental, idade, estado civil, orientação sexual, convicção 
religiosa, política ou filosófica, trabalho rural ou urbano, condição social, ou por ter 
cumprido pena. Parágrafo único. O Município estabelecerá a lei, dentro do âmbito de 
sua competência, sanções de natureza administrativa para quem descumprir o 
disposto neste artigo. (Teresina (PI), 1990)  

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES AFIRMATIVAS DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO 

 

Segundo Bruna Andrade Irineu (2014, p. 196), somente a partir de 2002, durante o 

primeiro mandato presidencial de Lula, os diálogos com o movimento LGBT se tornaram mais 

frequentes. Seguindo o modelo adotado em outros países ocidentais, em que os partidos de 

esquerda haviam se mostrado mais atentos às demandas políticas desse segmento, surgiram 

no Brasil as primeiras ações especificas à população LGBT.  

Em 2004, por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos, o governo Federal 

lançou o Programa Brasil sem Homofobia, que contou com a participação dos movimentos LGBT 

desde as primeiras discussões sobre o projeto até a elaboração do texto principal: “O Governo 

Federal, ao tomar a iniciativa de elaborar o Programa, reconhece a trajetória de milhares de 
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brasileiros e de brasileiras que, desde os anos 1980, vêm se dedicando à luta pela garantia dos 

direitos humanos de homossexuais ” (CONSELHO, 2004, p. 07)3. 

Dividido em onze eixos que contemplavam as demandas políticas mais urgentes da 

comunidade LGBT, o programa previa ações nos âmbitos: da promoção dos direitos, legislação 

e justiça, cooperação internacional, segurança, educação, saúde, trabalho, acesso à cultura, 

políticas contra racismo e homofobia, além de políticas para as mulheres e juventude. Com isso, 

o Brasil se destacou internacionalmente, passando a ser referência em iniciativas de promoção 

dos direitos humanos para pessoas LGBT.  

Um dos grandes marcos do programa foi a realização da I Conferência Nacional de 

Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, nomeada de Direitos 

Humanos e Políticas Públicas: O caminho para garantir a cidadania de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais, que aconteceu em junho de 2008. Para a Conferência 

Nacional, os estados e municípios tiveram que realizar suas próprias conferências para escolha 

de seus representantes, fazendo com que as discussões sobre as demandas LGBT fossem 

amplamente debatidas em todo o país (Irineu, 2014, p. 200). O programa Brasil sem Homofobia 

foi fundamental para a ampla discussão e acesso das pessoas LGBT às políticas públicas e aos 

direitos humanos.  

Vale ressaltar que foi nesse contexto que, segundo o jurista Faro e Pessanha  (2014, p. 

77), em 2011 o Supremo Tribunal Federal (STF) fez história ao julgar dois casos e reconhecer as 

uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. A decisão pautou-se na dignidade humana e 

liberdade dos indivíduos quanto à orientação sexual, já que não há na legislação brasileira 

nenhuma proibição ou modelo sobre como a sexualidade humana deva se expressar, pois isso 

interferiria na liberdade de escolha, na vida privada e autonomia das pessoas. Por isso, “Pode-

se dizer, que desde 2011, na ordem jurídica brasileira, a união estável não pressupõe a 

diversidade de sexos para ser uma entidade familiar, devendo apenas haver uma convivência 

pública, contínua e duradoura para a de constituição de família” (Faro, Pessanha, 2014. p. 78) 

Baseado na decisão do STF, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a resolução 

nº 175, de 14 de maio de 20134, que vedava às autoridades competentes a recusa de 

 
3 CONSELHO Nacional de Combate à Discriminação. Brasil Sem Homofobia: Programa de combate à violência e à 

discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual. Brasília. Ministério da Saúde, 2004. Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf 
4 http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2504 
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habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento 

entre pessoas de mesmo sexo. A medida deu amparo jurídico para que casais homoafetivos do 

país inteiro pudessem ter direito às garantias civis do casamento, como por exemplo, acesso ao 

plano de saúde do companheiro(a), direito à herança, divisão de bens em caso de separação e 

todos os outros direitos decorrentes do casamento.  

Apesar de a resolução tornar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo possível 

no Brasil, ela deixa graves lacunas: uma vez que somente o legislativo pode criar lei, a resolução 

pode ser invalidada a qualquer momento, para evitar esse retrocesso é preciso reconhecer a 

importância de constituir aliados que representem esse segmento social no legislativo 

brasileiro. 

Existe ainda um grande caminho até que o Congresso Brasileiro reconheça e crie uma 

legislação que assegure direitos civis básicos de forma definitiva para casais homoafetivos. 

Ainda assim, a legislação brasileira garante que o direito adquirido legalmente não pode 

retroagir, os casais que formalizarem a união enquanto a resolução ainda estiver vigente, terão 

seus direitos garantidos; mas caso haja um novo entendimento, outros casais não conseguirão 

ter acesso às garantias de direito ao casamento civil.  

Segundo Bobbio (2004, p. 16), “o problema fundamental em relação aos direitos do 

homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não 

filosófico, mas político”. Esta fragilidade jurídica fez com que, em 2018, segundo a Associação 

dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), órgão responsável por reunir dados de 

registros civis dos cartórios de todo o país, houvesse um aumento de 25% na procura do 

casamento civil por pessoas do mesmo sexo5. O aumento se deu pelo medo do cumprimento 

de medidas discriminatórias propagadas pelo candidato Jair Bolsonaro, que venceu as últimas 

eleições presidenciáveis no Brasil, em 2018.  

No dia 23 de maio de 2019, após cinco sessões, seis dos onze ministros do Supremo 

Tribunal Federal reconheceram, como um caso de omissão, a demora do congresso brasileiro, 

em votar projetos de leis referentes a criminalização da homofobia. Como resposta aos crimes 

de violação de direitos da comunidade LGBT, ficou decido que, até que o congresso vote a 

matéria em plenário, a homofobia entendida como discriminação por orientação sexual e 

 
5 http://www.arpensp.org.br 
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identidade de gênero, passa a ser considerada um tipo de racismo, fato comemorado 

amplamente pelas instituições de proteção aos direitos das população LGBT no Brasil já que “o 

reconhecimento dos direitos de cidadania, tal como é definido por aqueles que são excluídos 

dela no Brasil de hoje, apontaria então para transformações radicais em nossa sociedade e em 

sua estrutura de relações de poder (DAGNINO, 2004, p. 155) 

A formalização da união de pessoas do mesmo sexo extrapola as questões meramente 

jurídicas e burocráticas, pois além de garantir direitos fundamentais, torna-se instrumento 

discursivo na luta contra o preconceito. O aval do Estado é o reconhecimento dessas relações 

como legítimas, inclusive perante a lei; extrapolam o âmbito privado e reverberam no âmbito 

público como instrumentos de inclusão social da comunidade LGBT.  

Ao tratar de pessoas transexuais e travestis é necessário reconhecer que essas pessoas 

têm uma história de lutas e conquistas próprias. A garantia de direitos fundamentais para esse 

seguimento se arrasta de forma bem mais lenta do que para o restante da comunidade LGBT. 

O ano de 2018 representou um dos marcos mais importante para este grupo. Somente no dia 

18 de junho de 2018, a (Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou da Classificação 

Internacional de Doenças - CID, a transexualidade, antes considerada um “transtorno de 

identidade de gênero”, entendido como um tipo de “transtorno de personalidade e 

comportamento”6. 

A despatologização, mesmo que tardia, representa um grande avanço, pois legitima as 

políticas públicas voltadas para esse setor. Uma das reivindicações que marcam a luta das 

pessoas transexuais e travestis é o reconhecimento legal do uso do nome social. A identidade 

de gênero dessas pessoas, quando não reconhecida, viola profundamente suas existências. O 

nome social representa a conformidade da identificação pessoal com a identidade de gênero. 

Para Berenice Bento (2014, p. 12), no Brasil apesar de algumas instituições, garantirem o direito 

das pessoas transexuais ao uso do nome social, através de regulamentos e outros dispositivos 

próprios, o vácuo causado pela falta de uma legislação nacional, cria espações de 

vulnerabilidade.  

No Piauí, no ano de 2009, foi publicada a lei ordinária nº 5.9167 que “Assegura às pessoas 

travestis e transexuais a identificação pelo nome social em documentos de prestação de serviço 

 
6 https://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases 
7 http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/14521 
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quando atendidas nos órgãos da Administração Pública direta e indireta”. Esse reconhecimento 

foi um importante avanço, sendo a primeira política pública pensada para pessoas transexuais 

a surtirem efeito na vida cotidiana. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história do movimento LGBT no Brasil e das políticas públicas de promoção aos direitos 

humanos para esse segmento, é marcada pelas vozes de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais 

e Travestis que dedicaram parte de suas vidas para exercerem o direito de ser quem são e 

amarem sem medo. A resistência política e religiosa foi sendo minada pouco a pouco para que 

esses grupos tivessem assegurado políticas que minimizassem o preconceito que, em muitos 

casos, levou ao assassinato de pessoas da comunidade LGBT.  

Apesar dos avanços, a discussão sobre os direitos humanos a discriminação e o 

preconceito, exercidos a partir dessas experiências, extrapolam o âmbito privado e precisam se 

aprofundar ainda mais na construção de uma cultura que reconheça a cidadania plena dessa 

parcela da população e garanta dignidade a todas as pessoas. 

No início de 2019, o presidente Jair Bolsonaro, ao assinar a medida provisória nº 810, de 

01 de janeiro de 20198, excluiu a população LGBT das diretrizes de Direitos Humanos. Essa 

exclusão representa um grande retrocesso em comparação aos avanços conquistados pelo 

movimento em governos anteriores. A LGBTfobia institucional é um dos mecanismos de 

violação de direitos, que impedem o acesso da comunidade aos direitos fundamentais.  

Os ataques sistemáticos aos direitos das minorias sociais, cumprem a proposta de uma 

agenda conservadora, o decreto federal nº 9759, de 11 de abril de 20199, foi segundo grande 

ataque a comunidade LGBT brasileira, nele o governo federal extinguiu os conselhos sociais da 

Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional de participação Social, 

dando fim também ao Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBTs, entre outros. 

Sem os conselhos a sociedade civil perde força na participação de criação e promoção de 

políticas públicas. 

 
8 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm 
9 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9759.htm 
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A atual conjuntura política, imposto pelo governo federal, evidencia como 

conservadorismo moral negligência os direitos humanos conquistados pelas mulheres e 

profunda a LGTBfobia. (BOSCHETTI e BEHRING. p 73, 2021), o atual governo resiste em 

reconhecer a legitimidade dos direitos fundamentais da população LGBT brasileira, tensiona e 

provoca o surgimento e (re)organização de novos movimentos sociais em torno da luta pelos 

direitos humanos, pelo combate à violência e pelo fim da homofobia.  

O movimento LGBT brasileiro, assim como em seu histórico de luta e resistência, cria 

novas formas de resistência através de protestos, produções de pesquisas acadêmicas, 

organizações políticas e o uso das mídias sociais, como ferramentas de discussão e combate à 

discriminação e violência do Estado brasileiro. 
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