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RESUMO 

 
 
Esta dissertação tem como objeto de estudo as demandas de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) no âmbito da formulação das políticas de 
previdência social brasileira. Buscamos compreender a dinâmica das lutas LGBT na 
relação Estado e sociedade civil, a partir da categoria concessão-conquista, para 

apreender como tem se dado o outorgamento destas demandas na 
contemporaneidade. Problematizamos sob quais justificativas se tem invisibilizado 
os direitos das pessoas LGBT e como as categorias gênero e sexualidade vem 

sendo pensadas no campo da elaboração das políticas públicas. Analisamos como 
as principais reivindicações LGBT referentes à previdência social têm sido 
encaminhadas pelo Governo Federal, na forma do Programa Brasil sem Homofobia 

(2004), das propostas da I Conferência Nacional de Políticas Públicas para LGBT 
(2008) e da sistematização destas no Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 
Direitos Humanos LGBT (2009). 

 

Palavras-Chave: Gênero; Sexualidades; Políticas de Previdência Social; Direitos 

LGBT; Cidadania; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
This dissertation has as an object of study the demands of lesbians, gays, bisexuals, 

transvestites and transsexuals (LGBT) in the area of public politics in the brazilian 
social security system formulation. We aim to comprehend the dynamic of the LGBT 
struggle in the relation between State and civil society, by the category concession-

conquest, to apprehend how it has been the grating of these demands in the 
contemporariness. We problematized under what justifications it has been shut as an 
invisible issue the rights of the LGBT people and how the categories of gender and 

sexuality has been thought throughout the field of the public politics elaboration. We 
analyze how the main LGBT requests concerning social security has been forwarded 
by the Federal Government, in the parameters of the Brazilian Program without 

Homophobia (2004), the proposals of the National Conference of Politics for LGBT 
(2008) and their systematization in the National Plan in the Promotion of Citizenship 
and LGBT Human Rights (2009). 

 
Key-Words: Gender; Sexualities; Social Security Politics; LGBT Rights; Citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

A busca pelo conhecimento, a dedicação à pesquisa científica e o 

incessante movimento na tentativa de contribuir para a transformação da realidade 

tem sido as principais preocupações no decorrer da minha trajetória acadêmica. 

Todo este movimento me lembra Manoel de Barros, em O retrato do artista quando 

coisa, ao dizer que “[...] A chuva se engalana em arco-íris. Não sei mais calcular a 

cor das horas. As coisas me ampliaram para menos”. Este buscar, rever-se, criticar, 

afirmar, desconstruir e desnaturalizar que caminham com o fazer sociológico me 

provoca a sensação de que quanto mais busco o saber menos o detenho. É uma 

“ampliação para menos”, mas a percebo como algo útil e prazeroso, como a “chuva 

[que] se engalana em arco-íris”, como a pesquisadora que se enfeita em dúvidas e 

incertezas. 

Ler, pesquisar, escrever, debater e dedicar parte do meu tempo às 

discussões sobre gênero e sexualidades provoca esta sensação cotidianamente. 

Sensação esta que se amplia ao tratar de questões que estão tradicionalmente 

vinculadas a esfera do privado e da intimidade, pelas relações de poder que 

constituem este local socialmente construído, pelos desafios encontrados ao decidir 

pesquisar esta temática e em “ousar dizê-la” e, sobretudo, ao tentar mostrar para 

colegas e professoras a relevância desta discussão em nosso contexto social. 

A dissertação aqui apresentada é fruto destas inquietações acadêmicas e 

políticas, construídas ao longo da minha graduação em Serviço Social e nos 

espaços de ativismo LGBT1 (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais). 

Também foi determinante para a escolha do tema e do objeto a atual configuração 

das lutas LGBT (que vem destacando as políticas públicas no reconhecimento da 

cidadania), a criação do Programa Brasil sem Homofobia (2004) e a realização das 

conferências de políticas públicas para LGBT (2008), em níveis municipais, estadual 

e nacional, que culminaram com a aprovação, pelo Governo Federal, do Plano 

Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT, lançado em 15 de 

maio deste ano. 

                                                   
1 Utilizaremos a sigla LGBT, também conhecida por GLBTT ou GLTTB, com o “L” à frente, para 
destacar a questão da “dupla-exclusão” lésbico-feminina em face das particularidades destes 
segmentos. Mas entendemos que a organização das letras na sigla pode ser mais livre e variar 
estrategicamente, em diferentes contextos culturais, sociais, políticos e mesmo econômicos.  



Nesta pesquisa abordaremos as políticas sociais direcionadas à população 

LGBT, bem como, suas configurações no cenário político-econômico nacional. É 

necessário apontar que os movimentos sociais brasileiros têm sido protagonistas em 

demandar políticas sociais, em especial políticas de reconhecimento da diferença, e 

o movimento LGBT não se diferencia dos demais. Contudo, vemos que as respostas 

às demandas LGBT não se dão da mesma forma que aos outros movimentos 

sociais.  

O diálogo entre Estado e sociedade civil pela via dos movimentos sociais é 

datado do período da reabertura política e da Constituinte, que antecederam as 

formulações contidas na Constituição Federal de 1988. E que ampliaram a 

participação social na elaboração das políticas públicas, através dos espaços de 

controle social, denominados Conselhos Gestores de Políticas Públicas (como o 

Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho do Idoso, Conselho da Mulher, 

Conselho de Saúde e outros). Estes conselhos vêm sendo fortalecidos pelas 

conferências de direitos (conferência de saúde, assistência social, da mulher, 

igualdade racial e recentemente a LGBT), que consistem em espaços de ampliação 

da participação da sociedade na política nas três esferas.  

Gayatri Spivak (2003), ao retomar o conceito de “subalterno” de Antonio 

Gramsci, - que se refere àquelas2 cuja voz não é audível no sistema capitalista e 

submetida ao domínio de uma potência estrangeira que mantém seu status de 

subordinação para além da descolonização -, amplia o sujeito histórico da 

subalternidade às categorias de gênero e etnia ao criticar o aspecto monolítico do 

conceito gramsciniano, que presumiria uma identidade e consciência unitária do 

sujeito. Nesta crítica ao “sujeito universal”, a autora oferece a possibilidade de 

entender o subalterno como grupo submetido a outro que adota uma postura 

hegemônica. 

Neste sentido, destacamos que embora os diálogos com os movimentos 

sociais tenham ocupado lugar na elaboração da Constituição Federal, precisamos 

ter clareza sobre quais movimentos foram “ouvidos”, quais não puderam falar. O 

sujeito da nossa pesquisa, as LGBT, encontra-se no topo da hierarquia das 

invisibilidades e só passa a ser percebido pelo Estado em meados dos anos 90, 

                                                   
2 Iremos nos referir a sujeitos do feminino e do masculino ao longo de todo o texto adotando o lugar 
do feminino. O intuito é provocar nas leitoras a subversão do lugar do masculino universal, que 
historicamente subalterniza os sujeitos do feminino. Ao propiciar um (des)conforto discursivo a 
intenção é propor o questionamento da heteronormatividade.  



obtendo as primeiras respostas às suas demandas nos anos 2000. Quando nos 

referimos à hierarquia das invisibilidades, estamos mencionando em que grau de 

assujeitamento se encontram determinados grupos na sociedade. O que implica a 

forma como suas demandas são acolhidas pelo Estado, pela sociedade civil, pela 

mídia e pelas instituições sociais que desempenham papéis fundamentais no âmbito 

da sociabilidade (GRAMSCI, 2001; FOUCAULT, 2004; SPIVAK, 2003).  

No Brasil, a invisibilidade homossexual começa a ser desvelada a partir da 

epidemia de HIV/AIDS, nas décadas de 80 e 90. O assujeitamento de gays e 

travestis se desvela com a força que o movimento homossexual, nascido no final da 

década de 70 do século XX durante a Ditadura Militar, se fortalece no período de 

respostas ao boom da “peste gay”. Esta “carapuça” acabou proporcionando mais 

acesso e informações no que se refere à AIDS. Luiz Mello (2005) observa que: 

 
[...] não restam dúvidas de que, no Brasil, o longo silêncio que cobriu as 
homossexualidades por cinco séculos foi rompido, mais explicitamente, 
apenas a partir do advento da epidemia de HIV/AIDS, a qual foi enfrentada 
pela sociedade civil a partir de uma mobilização inédita, que levou o 
governo federal, inclusive, a elaborar um programa de prevenção e de apoio 
aos doentes considerado modelo pela Organização Mundial de Saúde – 
OMS (p. 38). 

 
Ao longo da década de 90, o movimento passou a ter “um relacionamento 

mais estreito com o Estado, sobretudo por intermédio do Ministério da Saúde, e esse 

relacionamento impingiu-lhe uma certa domesticação” (CONDE, 2004, p. 66). Neste 

período o processo de “onguização” do movimento se inicia, especialmente pela 

necessidade de tornar-se juridicamente elegível ao pleito de editais públicos de 

prestação de serviços de prevenção e combate ao HIV/AIDS. Ao mesmo tempo, 

estreitaram os diálogos, importantes no processo de transformação da vida 

homossexual em algo além do comportamento sexual, colocando em pauta a 

possibilidade de expressão social (PARKER, 2002).  

É importante ressaltar que denominamos de movimento homossexual as 

ações individuais e coletivas de sujeitos que se identificavam fora da 

heterossexualidade nos períodos que antecederam os meados dos anos 90, e que, 

embora tenham organizado suas primeiras ações de forma sistemática no final da 

década de 70, já existiam desde os anos 50, com a politização das identidades gay 

e lésbica em locais de lazer (GREEN, 2007).  



A categoria homossexual foi utilizada como universal, para identificar todas 

as pessoas que tinham relações sexuais com outras do mesmo sexo. Foucault 

(1989) chamou atenção para o fato de que desde sua criação esta categoria sofreria 

uma sobrecarga de nomeações pejorativas, especialmente porque nasceu do 

discurso médico-patologizante. Na perspectiva do movimento social, a utilização do 

termo “movimento gay”, herdeira dos EUA, também foi utilizados na década de 80. 

Contudo, os termos “homossexual” e “gay” estavam carregados da hegemonia  

masculina. O aumento da participação de mulheres no movimento e a emergência 

de uma identidade trans, ou seja, a percepção de uma identidade de gênero não 

relacionada com a orientação sexual trouxe novas configurações identitárias a este 

movimento. Novas personagens em cena desejavam o reconhecimento da diferença 

de suas identidades, dentro do próprio movimento.  

Assim, estas identidades foram sendo absorvidas e congregadas, de forma 

que de movimento homossexual e/ou movimento gay passou a ser movimento de 

gays e lésbicas, depois movimento de gays, lésbicas e travestis até chegar à atual 

“sopa de letrinhas” LGBT ou LGBTT, que ora inclui duas letras “T” significando 

travestis e transexuais, e ora três “T”, quando se adiciona a categoria transgêneros 

(FACHINNI, 2005). Atualmente, os termos “movimento de diversidade sexual” ou 

“livre expressão sexual” também são utilizados objetivando ampliar a apreensão das 

sexualidades e vivências, bem como, tentar diluir disputas de identidades.  

Este ativismo segmentado pelas identidades promoveu distinção de 

demandas do movimento junto ao Estado. Ao compreendermos as diferenças entre 

cada grupo podemos ver ações para prevenção da saúde de gays, travestis e 

lésbicas, por exemplo. Esta cidadania centrada nos resquícios da AIDS se expandiu, 

aos poucos, para o debate dos direitos humanos. Em um sentido ampliado, um dos 

primeiros documentos oficiais a prever ações específicas para o segmento LGBT é o 

II Plano Nacional de Direitos Humanos, do ano de 2000, durante o governo 

Fernando Henrique Cardoso. Na sua primeira edição, publicada em 1996, o plano 

não contemplava as demandas desta população. A pressão do movimento LGBT, o 

acúmulo de aquisições na década de 90 pela politização do debate sobre as 

homossexualidades, as primeiras conquistas e concessões vão aparecendo na 

trajetória das lutas LGBT. 

A criação do Conselho Nacional de Combate às Discriminações, em 2002, 

vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi de grande importância 



para o movimento LGBT. Pois, foi a partir da inserção das demandas do segmento e 

da participação no Conselho que se iniciou o diálogo entre o Estado e a sociedade 

civil para a criação do Brasil sem Homofobia (BSH), o primeiro programa 

governamental direcionado às LGBT. Criado em 2004, pela Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos (SEDH), foi formulado a partir de propostas do movimento LGBT. 

As 53 ações que constam no BSH foram amplas para a conjuntura, pois a própria 

SEDH estava se estabelecendo. Embora a criação deste programa tenha um grande 

significado, a forma como o governo federal conduziu o processo foi problemático, 

com baixa previsão orçamentária e pequena quantidade de técnicos vinculados ao 

programa.  

Dentre as metas estabelecidas pelo programa, o governo realizou a I 

Conferência Nacional de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais, em junho de 2008. Os estados brasileiros por via de 

decreto organizaram suas conferências e enviaram no total 569 delegadas (do poder 

público e da sociedade civil) para Brasília. A fim de discutir propostas de políticas 

públicas para atender as demandas desta população e que devem subsidiar a 

criação de políticas federais para esta população nos próximos anos. Estas 

propostas foram sistematizadas e lançadas no Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos LGBT, em maio de 2009, como meta para os 

próximos dois anos do governo Lula. Este plano que é pioneiro no mundo tem como 

objetivo efetivar ações em todos os ministérios. 

Nota-se que este plano é fruto do processo histórico de construção das lutas 

de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais brasileiras, cujas bandeiras de 

reivindicação e contestação têm demonstrado formas de resistência a uma 

normativa de gênero e de sexualidade. Contudo, enquanto alguns países como a 

Espanha, garantem estas reivindicações através de leis, é importante ressaltar que 

no Brasil as tentativas não tiveram êxito no outorgamento das demandas LGBT no 

âmbito do legislativo e do judiciário. O que impulsionou a tentativa de diálogo com o 

Poder Executivo, através da pressão pela formulação e implementação de políticas 

públicas para este segmento. 

As lutas e formas de resistência foram surgindo no contexto dos sistemas  

disciplinares modernos que, de acordo com Adriana Viana e Sônia Correa (2007, p. 

11) “fazem com que o totalitarismo caminhe ao lado das democracias”. As autoras 

mencionam “o fato de que em qualquer consenso político liberal sempre há um 



‘excesso’ que fica de fora: os escravos, as mulheres, os trabalhadores” e, 

acrescentamos também a população LGBT. Contudo, estas lutas vêm sendo 

construídas através da perspectiva reformadora, com possibilidades de mera 

inversão da ordem vigente, seguindo o modelo binário 

(heterossexualidade/homossexualidade) incapaz de promover a transformação 

efetiva. Isto pode ser percebido pela dedicação do movimento LGBT às lutas por 

direitos civis, que fizeram com que esta seja muito dependente dos atores, gerando 

disputas internas dentre as próprias LGBT. A questão da afirmação identitária 

acabou por aprisionar e dificultar a luta por “conspirações” maiores, como a 

universalização de direitos sociais. 

As contribuições de Judith Butler (2003) no que se refere as discussões de 

gênero são inegáveis. Além disso, a autora nos oferece subsídios para pensar as 

questões que colocamos anteriormente sobre as “disputas” internas na arena do 

ativismo. Ela acredita que o foco dos movimentos feministas, e podemos incluir 

LGBT, não deveria se restringir aos direitos civis, mas se ampliar na direção dos 

direitos sociais. Esta discussão também fez parte dos diálogos de Correa e Viana 

(2007) ao ressaltarem que: 

 
Quando ficamos restritas aos direitos civis há sempre risco de 
aprisionamento na mera disputa dos personagens, na política de 
reconhecimento que opera exclusivamente no marco das especificidades: 
casamento gay, não discriminação para cada uma das “categorias sexuais”. 
Talvez se conseguíssemos re-imaginar tudo isso a partir da lente dos 
direitos sociais, seria possível construir um projeto menos dependente dos 
personagens. O desafio parece ser o de retomar o tema da desigualdade 
numa chave que pensa novos arranjos sociais envolvendo previdência 
social, saúde, trabalho, demandas mais amplas. Ou seja: uma pauta política 
que não se limite a reivindicar direitos para esse ou para aquele 
“personagem” (CORREA e VIANA, 2007, p. 12). 

 

Com esta pesquisa procuramos perceber como tem se dado a relação entre o 

movimento LGBT e o Estado na construção de políticas sociais e na luta por direitos 

sociais. Daremos destaque à política de seguridade social, em nível federal, que é 

composta por três eixos: políticas de saúde, assistência social e previdência social, 

sendo a última de maior interesse neste trabalho. 

Entendendo a sexualidade enquanto linguagem estruturada pelas relações e 

normas sociais, objetivamos compreender como a pauta dos direitos sexuais, bem 

como as questões que envolvem gênero e sexualidades, vem sendo debatidas e 

incluídas na esfera destas políticas de previdência social. Outro objetivo é a tentativa 



de compreender como se constitui o processo de luta por esta inclusão e de 

elaboração destas políticas, com vistas à garantia de democracia sexual e de justiça 

erótica (RUBIN, 1989).   

Para compreendermos a dinâmica das políticas sociais e seus mecanismos, 

finalidades e objetivos faz-se necessário conhecê-las através de sua fonte 

documental, ou seja, através do documento que a originou e/ou regulamentou. 

Portanto, em termos metodológicos é imprescindível a utilização da técnica de 

análise documental. 

Laurence Bardin (1977) salienta que o peso das técnicas documentais tem 

sido discreto no campo científico, como se fosse um assunto para especialistas. A 

autora define a análise documental como “uma operação ou um conjunto de 

operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma 

diferente da original, a fim de facilitar, num estado posterior, a sua consulta e 

referenciação” (p. 45). Neste sentido, Richardson (1985) diz que a análise 

documental “consiste em uma série de operações que visam estudar e analisar um 

ou vários documentos para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com as 

quais podem estar relacionadas” (p. 182) as questões propostas durante a pesquisa. 

Norteamos nossa pesquisa a partir das seguintes questões: como as demandas 

LGBT tem se inserido na previdência social? Qual o lugar da previdência social nas 

demandas do movimento LGBT? Como as hierarquias de gênero e sexuais se 

refletem na formulação das políticas públicas, em especial, a previdência social no 

Brasil? 

Os textos tomados como objeto de análise são recentes, como o BSH de 

2004, os Anais da Conferência Nacional LGBT de 2008 e Plano Nacional LGBT de 

2009. As idéias e noções veiculadas pelos documentos governamentais são 

expressão da realidade e, como tal, podem ser apropriadas, mas o real não é 

passível de ser prontamente apreendido. Não são objetos neutros e inertes, estão 

carregados de significados. 

Deste modo, constatamos que apenas a técnica de análise documental seria 

insuficiente para apreendermos a realidade numa perspectiva crítica, o que nos 

levou a refletir sobre o contexto político em que foram produzidos estes documentos. 

Pois, são de fundamental importância compreendermos os lugares de “fala” de 

quem participou da construção deles e os micro-poderes instaurados nesses 



processos de proposição, elaboração e sistematização do BSH, da Conferência 

Nacional LGBT e do Plano Nacional LGBT.  

No que tange às políticas sociais, a contribuição da análise documental se 

dá no sentido de que estes documentos podem traduzir o “pensado” para 

determinada situação ou problemática para, conseqüentemente, traçarmos 

parâmetros de análise do que foi “feito” daquilo que foi “dito” neste texto (documento 

oficial). Neste sentido, Oliveira e Silva (2005) afirmam que, quando utilizamos 

documentos oficiais em uma pesquisa documental, é importante ressaltar a questão 

do “poder” e da “interpretação”. 

Destacamos as discussões acerca da política de previdência social, visando 

analisar os principais documentos que direcionam esta política em nível federal, tais 

como: a Lei nº 8.212/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social; a 

Instrução Normativa nº 25/2000 do Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS, 

que estabelece procedimentos a serem adotados para a concessão de pensão por 

morte de companheiro ou companheira homossexual; o Programa Brasil sem 

Homofobia; Anais da Conferência Nacional de Políticas Públicas para LGBT e o 

Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT3. 

No primeiro capítulo buscamos discutir políticas e direitos sociais no Brasil a 

partir das categorias Estado e sociedade civil na pespectiva gramsciniana. 

Refletindo sobre os conceitos de cidadania, democracia e direitos humanos, 

apontamos questões sobre as políticas sociais em tempos de neoliberalismo, 

delimitando o cenário das políticas de seguridade social na contemporaneidade 

brasileira. 

No segundo capítulo discutimos a “generificação” dos corpos e a 

sexualidade enquanto dispositivos de controle e regulação da cidadania LGBT, a 

partir da incipiência de políticas sociais que incorporem sujeitos fora da “matriz 

heterossexual” (BUTLER, 2003). Destacamos o debate sobre gênero e sexualidade 

nas Ciências Sociais, bem como, a importância dos movimentos feministas e LGBT 

nas discussões neste campo de conhecimento. Centramos a discussão nas políticas 

direcionadas à população LGBT ao longo da história brasileira, analisando aspectos 

gerais do Programa Brasil sem Homofobia (BSH), da I Conferência Nacional 

                                                   
3 Estes documentos são de fácil acesso, e podem ser encontrados na homepage da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos/SEDH, no site: <http://www.sedh.gov.br>. 



Políticas Públicas para LGBT e do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 

Direitos Humanos LGBT. 

Por fim, no capítulo três, aprofundamos nossas reflexões sobre a inserção 

das demandas LGBT na política de previdência social brasileira, traçando um 

panorama geral e específico das questões que envolvem direitos previdenciários da 

população LGBT. Retomamos o processo concessão-conquista de isonomia na 

previdência social e analisamos a recorrência de demandas LGBT incorporadas na 

política de previdência social brasileira. A partir das ações do Programa Brasil sem 

Homofobia (BSH), das propostas de resoluções acerca do eixo sobre a previdência 

social nas Conferências Estadual e Nacional de Políticas Públicas para LGBT, e das 

ações de responsabilidade do Ministério da Previdência Social no Plano de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT.  

Parafraseando Clarice Lispector busco expressar meu maior anseio durante 

o processo de produção desta dissertação: “Eu queria escrever luxuoso. Usar 

palavras que rebrilhassem molhadas e fossem peregrinas. Às vezes solenes em 

púrpura, às vezes abismais esmeraldas, às vezes leves na mais fina seda macia 

rendilhada. Queria escrever frases que me extradisessem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 - “Porque há direito ao grito, então eu grito”: cidadania, políticas e direitos 

sociais no Brasil. 

 

 
O que escrevo é mais do que invenção [...] É dever meu, nem que seja de 
pouca arte, o de revelar a vida. Por que há direito ao grito. Então eu grito 
[...] Irei até onde o ar termina, irei até onde a grande ventania se solta 
uivando, irei até onde o vácuo faz uma curva, irei onde meu fôlego me levar.  

Clarice Lispector 
 

 
A relação entre a sexualidade e a lei enquanto marco jurídico é antiga e tem 

servido para legitimar relações e práticas hegemônicas. A exemplo disso citamos a 

“criminalização” das homossexualidades (em alguns países africanos), a 

consagração da família nuclear como instituição “natural” e o controle sobre a 

sexualidade de mulheres e crianças. Estas práticas legitimadas só foram 

questionadas a partir da emergência dos movimentos feministas e, posteriormente, 

do movimento homossexual nestes países. Ao acionar o “direito ao grito”, no sentido 

“lispectoriano”, estas vozes subalternizadas provocam a desestabilização de normas 

convencionadas socialmente que estavam naturalizadas.   

Historicamente o Estado brasileiro, principalmente pela ineficiência em 

incorporar as demandas jurídicas de lésbicas, gays, travestis e transexuais e pela 

incipiência das políticas de proteção social destinadas a este segmento 

populacional, não se diferencia do acima. Pois, tem configurado suas leis impondo a 

heterossexualidade como única possibilidade de exercício da sexualidade, de 

constituição familiar e de regime de poder. Este modelo se baseia na 

complementaridade macho-fêmea e é reiterado nas práticas sociais como natural. 

Nesta lógica qualquer variação ou desvio se coloca à margem, sendo perseguido 

pelo perigo que significam à ordem social (BUTLER, 2005).   

Judith Butler (2003) denomina esta imperiosa e rígida norma de “matriz 

heterossexual”, que trabalha compulsoriamente pelo estabelecimento da 

heterossexualidade. A heteronormatividade é efeito da proibição da 

homossexualidade, bem como da dominação do masculino e a homofobia.  A 

homofobia - postura de aversão, repúdio, hostilidade e agressão às 

homossexualidades4 - funciona como uma espécie de vigilante das fronteiras 

                                                   
4 Halperin (2004) aponta que a categoria “homossexual” é utilizada historicamente para se referenciar 
a todos os sujeitos que vivenciam uma sexualidade não-heterossexual e assim foi convencionado 
socialmente como um estigma e marcador da diferença. Sedgwick (2008) sinaliza que devemos 



sexuais entre a heterossexualidade e homossexualidade que produz o “controle de 

gênero” (masculino/feminino) e contribui para que o desejo sexual 

heterossexualizado atue como dispositivo de reprodução social (BORRILLO, 2001).  

A compreensão desta ordem simbólica se iniciou a partir das mudanças 

sociais ocorridas na década de 60, no bojo da emergência dos movimentos sociais 

identitários, a partir das contribuições do conhecimento produzido pelos movimentos 

feministas e, mais tarde, pelo movimento gay e lésbico. Tais movimentos foram 

motivados fundamentalmente pela contraposição às desigualdades resultantes das 

relações de poder construídas a partir de materialidades de vida em relações 

sociais, valores e representações simbólicas derivadas dos modelos de normalidade 

sexual vigentes até então (PARKER E GAGNON, 1994). 

O questionamento dos modelos de normalidade sexual permitiu 

compreender a lógica normativa que fora determinante nos modelos 

convencionados socialmente, isto é, os que promoveram a hierarquização de 

comportamentos sexuais e de gênero. E a partir do surgimento dos movimentos 

identitários percebe-se a busca pela superação desta ordem. Esta emergência 

colocou em debate questões referentes aos discursos sobre sexo e sobre um poder 

que provém de todas as partes (FOUCAULT, 1993). Ao mesmo tempo, ao evidenciar 

uma identidade homossexual, que historicamente foi marginalizada, abre-se a 

possibilidade de um aprisionamento nesta mesma identidade. Neste sentido, ao ser 

questionado sobre a utilidade política de uma identidade sexual, Michel Foucault 

enfatizou em uma entrevista para a revista canadense Body Politic: “que ela tem 

sido muito útil, mas é uma identidade que nos limita e, penso eu que temos (e 

podemos ter) o direito de ser livres” (2009, p. 01). 

No que tange às políticas sociais, esta lógica normativa é posta na arena 

política pelos movimentos sociais a partir da afirmação de identidades 

subalternizadas, pela busca do reconhecimento a diferença. Tanto a identidade 

quanto a diferença não são meramente definidas, são impostas e se situam no 

campo das relações de poder e de hierarquias. As marcas da presença de poder 

são imbricadas e podem ser percebidas nas classificações (mau/bom), nomeações e 

demarcações de fronteiras (nós/eles) e pertencimentos (excluir/incluir).  

                                                                                                                                                               
utilizar esta categoria, mas tendo como espectro a percepção de que as sexualidades não se 
resumem às categorias homossexual, heterossexual e bissexual.  



Este processo de assujeitamento baseado na estrutura de inferiorização tem 

marcado a trajetória das mulheres, negras e homossexuais/LGBT. Estes grupos vêm 

requerendo do Estado brasileiro políticas públicas e equidade de direitos e pode-se 

afirmar que mulheres e negras tem alcançado conquistas significativas e 

numericamente maiores se comparadas as homossexuais/LGBT.  

Neste sentido, é importante refletir acerca de categorias centrais dessa 

discussão para analisarmos as questões suscitadas, conferindo especial atenção às 

políticas sociais no Brasil e o processo pelo qual o movimento LGBT tem buscado o 

reconhecimento de sua diferença. 

 

1.1 Estado e sociedade: perspectivas de análise  

 
No âmbito das políticas sociais, podemos destacar três sujeitos 

protagonistas beneficiários destas: as classes e/ou grupos hegemônicos, o Estado 

intermediador e hegemoneizado pelos grupos dominantes e as classes e/ou grupos 

subalternos. Ao discutir políticas e direitos sociais é importante considerarmos 

aspectos determinantes no processo de luta pela conquista da cidadania. Neste 

sentido, destacamos as categorias Estado e sociedade civil, como fundamentais 

para compreendermos esta discussão a partir das análises de Antonio Gramsci que 

parte das formulações de Karl Marx e Benedetto de Croce. E também dialogaremos 

com autoras contemporâneas como, entre outras, Chantal Mouffe, Ernerst Laclau, 

Carlos Nelson Coutinho e Maria da Glória Gohn. 

Desde O príncipe de Maquiavel, O leviatã de Hobbes, O tratado do Governo 

Civil de Locke, O contrato social de Rousseau até O manifesto comunista de Marx 

(2005) houve tentativas de interpretar o conceito de Estado. Contudo, é a partir de 

Marx que o Estado passa a ser percebido não mais como uma entidade demiurgo ou 

de superioridade entre os homens. Na compreensão hobbesiana todas as 

experiências históricas totalitárias podem ser retratadas no Leviatã; em Locke 

(2005), o Estado liberal é definido pela característica de protetor da propriedade 

privada; todos vêm agregando explicações que representam a passagem da 

humanidade do estado natural para o estado de vida em sociedade. Marx inaugura a 

retirada do teor sacralizado do Estado, relacionando sua existência às contradições 

das classes sociais existentes na sociedade ao afirmar que o Estado seria um 

“comitê executivo para gerir os interesses da burguesia”.  



Nesta perspectiva, acreditamos que a análise das políticas sociais deve 

considerar elementos como a natureza do capitalismo, seu grau de 

desenvolvimento, o papel do Estado na implantação e regulamentação destas 

políticas e o papel dos grupos e movimentos sociais na luta por cidadania e por 

outorgamento de suas demandas. Para tanto é necessário resgatar pontos 

fundamentais na teoria de Gramsci, destacando os conceitos de Estado, sociedade 

civil e política, hegemonia e intelectual, que nos auxiliaram na compreensão da 

dinâmica contraditória das políticas sociais. 

A principais reflexões de Gramsci acerca da categoria Estado encontra-se 

na obra Maquiavel: notas sobre o Estado e a política, escrita entre os anos 1932 e 

1934, no cárcere italiano no período do governo Mussolini. Nesta obra a autora 

considera que o príncipe da Idade Moderna deveria ser uma 

organização/instituição próxima do que seria um partido, que buscasse formas de 

superação das contradições para a transformação da realidade, visando à 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Gramsci (2007) escreve sobre este partido revolucionário, do modo de 

produção capitalista, recorrendo sempre aos escritos de Marx e autoras 

marxistas. Percebe-se que o seu entendimento do Estado como principal fonte de 

conflitos políticos compreende a desigualdade de distribuição da propriedade 

privada. A autora ao considerar a sociedade civil como núcleo de mudanças a 

reconhece como um conjunto de relações ideológico-culturais, que investiga as 

contradições e os conflitos e enfatiza os problemas de direção cultural e política.  

É nesta realidade contraditória que atua o partido, tendo por objetivo o fim do 

Estado burguês. 

Conforme Giacaglia (2009), vivemos numa época de transição marcada 

pela crise do Estado e dos partidos políticos, em que os limites da democracia 

representativa impõe a necessidade de construirmos outras formas de 

organização, ou seja, “nuevas experiencias de democracia participativa y plural, 

que permitan el debate y la constitución de subjetividades e instituciones capaces 

de avanzar hacia formas de sociabilidad más equitativas” (p. 08). 

Desse modo, podemos resgatar a idéia de partido revolucionário em 

Gramsci para um ideal de organização e/ou grupo coletivo, como os movimentos 

sociais. Nesta perspectiva torna-se possível compreender nossa realidade 

contemporânea pela ótica desta autora, ainda que ele reflita sobre um país 



europeu, há quase cem anos atrás, que pouco se aproxima do Brasil em sua 

constituição e formação sócio-histórica. Pensemos que na América Latina a 

política partidária não se consolidou de imediato, pois as Ditaduras 

permaneceram até os anos 80 do século passado, e que este processo ainda 

está em construção. Mas sugiro que utilizemos a idéia de partido sob o prisma de 

um grupo e/ou organização política coletiva, como os movimentos sociais 

contemporâneos, a exemplo do que fazem Coutinho (2006) e Gohn (2005). 

Sendo assim, Coutinho diz que, de acordo com Gramsci, a sociedade civil é 

formada pelo,  

 
[...] conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão 
das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as igrejas, os partidos 
políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a organização 
material da cultura (revistas, jornais, editores, meios de comunicação de 
massa) etc. (COUTINHO, 2006, p. 35). 

 

Neste sentido, Carlos Montaño (1999) amplia a discussão ao considerar que 

devemos acrescentar a este conjunto “os movimentos sociais e organizações 

comunitárias” (p. 50). Ivete Simionatto (2006, p. 14-15) também sinaliza o 

surgimento na sociedade civil de “novos institutos democráticos”, resultado da 

intensificação do processo de socialização da política, dentre eles, os anteriormente 

identificados por Coutinho e Montaño, porém a autora acrescenta neste conjunto as 

ONGs, que passariam a exercer um papel essencial nas relações Estado/sociedade.  

O ponto mais relevante da concepção de Estado gramsciniana está no fato 

de concebê-lo não apenas como composto da sociedade política, militar e 

jurídica, mas, também, de percebê-lo na sociedade civil (GRAMSCI, 2007). A 

partir da proposta de uma revolução socialista que deve ser preparada com o 

partido político, cuja função seria fazer com que as massas irrompam na vida 

política: 

 
Na realidade de todos os Estados, o “chefe do Estado”, isto é, o elemento 
equilibrador dos diversos interesses em luta contra o interesse 
predominante, mas não exclusivo num sentido absoluto, é exatamente o 
“partido político”; mas de tal modo esta se entrelaça de fato com a 
sociedade política, que todos os cidadãos sentem que ele reina e governa.  
Sobre esta realidade, que se movimenta continuamente, não se pode criar 
um direito constitucional do tipo tradicional, mas só um sistema de princípios 
que afirma como objetivo do Estado o seu próprio fim, o seu 
desaparecimento, a reabsorção da sociedade política pela sociedade civil 
(GRAMSCI, 2007, p. 103). 
 

  



Para Grasmci (2007), o Estado é um instrumento de opressão do grupo 

dominante, como em Marx (2007), mas existe a possibilidade de combater esta 

opressão. Que se daria através do conhecimento adquirido como resultado da 

complexidade do processo de construção, modificação e reorganização da cultura. 

Este processo promoveria a assimilação, a interpretação e a superação do modo de 

produção capitalista.  

A possibilidade de transformação da sociedade se encontraria na hegemonia 

– processo pelo qual um determinado grupo social garante o domínio político da 

sociedade. Este domínio necessita da construção de consenso, pois, na luta política, 

a força e a hegemonia, que se imbricam numa correlação de forças, necessitam 

estar juntas objetivando o predomínio do consenso. Este é obtido pela “construção 

de categorias culturais que se transformam em senso comum”, como explica Tomaz 

Tadeu Silva (2000). A construção da hegemonia de uma classe e/ou grupo é papel 

dos intelectuais, que vinculado a este grupo/classe são denominados “orgânicos”. 

Os intelectuais e a natureza do partido buscariam a hegemonia universal de uma 

classe social, o que significaria a ampliação da sociedade civil até sua 

universalização, suprimindo conseqüentemente a supremacia e o auxílio do Estado.  

Gramsci expõe de maneira sucinta seu conceito de Estado ampliado em 

uma carta de 1931 à sua cunhada Tatiana Schucht: 

 

Eu amplio muito a noção de intelectual e não me limito à noção corrente que 
se refere aos grandes intelectuais. Esse estudo leva também a certas 
determinações do conceito de Estado, que habitualmente é entendido como 
sociedade política (ou ditadura, ou aparelho coercitivo para adequar a 
massa popular a um tipo de produção e a economia a um dado momento); e 
não como equilíbrio entre a sociedade política e sociedade civil (ou 
hegemonia de um grupo social sobre a inteira sociedade nacional, exercidas 
através de organizações ditas privadas, como a igreja, os sindicatos, as 
escolas, etc.) (GRAMSCI, 1987, p. 48). 

 

Assim o Estado se compõe de dois segmentos distintos, porém atuando com 

o mesmo objetivo, que é o de manter e reproduzir a dominação da classe 

hegemônica: 

 

A sociedade política (Estado em sentido restrito ou Estado coerção) a qual é 
formada pelos mecanismos que garantam o monopólio da força pela classe 
dominante (burocracia executiva e policial militar) e a sociedade civil, 
formada pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e 
difusão das ideologias, composta pelo sistema escolar, Igreja, sindicatos, 
partidos políticos, organizações profissionais, organizações culturais 
(revistas, jornais, meios de comunicação de massa, etc) (GRAMSCI, 1987, 
p.56). 

 



A sociedade civil é o ponto principal da teoria de Gramsci, e a partir dela se 

concede legalidade à luta democrática (GRAMSCI, 2007). Deste modo, o Estado 

adquire uma dimensão ampliada, ou seja, é percebido a partir da relação entre 

sociedade política e sociedade civil, evidenciando-se a proposta gramsciana de 

superação da concepção marxiana de Estado enquanto mero instrumento ideológico 

de coerção (COUTINHO, 2006). 

De acordo com Coutinho (2006), a centralidade do conceito sociedade civil 

em Grasmci explica as “diversas e conflitantes leituras de Gramsci, possibilitadas, 

mas não justificadas, pelo caráter aparentemente fragmentário de sua obra. O 

embate promovido por estas leituras divergentes giram em torno da definição 

categorial do que sociedade civil realmente significa em seu sistema categorial” (p. 

29). E as múltiplas leituras sobre este conceito em Gramsci atribuem uma “forte 

marca antiestatal”, algumas autoras, inclusive, negam a “autonomia da sociedade 

civil”, como Louis Althusser5.  

Para Gramsci, sociedade civil é um conceito tomado indistintamente como 

expressão exclusiva dos interesses das classes subalternas. Assim:  

 
[...] na sociedade civil estão organizados tanto os interesses da classe 
burguesa, que exerce sua hegemonia através de seus aparelhos ‘privados’, 
reprodutores de sua ideologia, representados hoje quer pelos meios de 
comunicação quer pelo domínio dos aparatos do Estado e dos meios de 
produção; quanto os interesses das camadas de classes subalternas, que 
buscam organizar-se para propor alternativas que se contraponham às 
parcelas minoritárias detentoras do poder, afirmando a prioridade do público 
sobre o privado, do universal sobre o particular, da vontade coletiva sobre 
as vontades particulares (SIMIONATTO, 2006, p. 10).  

 

Há duas questões básicas que marcam a diferenciação entre a esfera da 

sociedade civil e a esfera da sociedade política. A primeira é a "diferença na função 

que exercem na organização da vida social, na articulação e reprodução das 

relações de poder" (COUTINHO, 1997, p. 77). Enquanto na sociedade política o 

exercício do poder ocorre sempre através de uma dominação mediante coerção, 

diferenciando-se assim da sociedade civil, em que o exercício do poder ocorre 

através da direção política e do consenso. 

                                                   
5 Autora da obra Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, onde explicita sua compreensão de 

que o Estado exerceria um poder meramente coercitivo, diferentemente de Gramsci, que reconhece 
outras determinações do Estado, não somente os aparelhos ideológicos e coercitivos advindo do 
Estado, mas também os “aparelhos privados de hegemonia” que emergem na sociedade civil. 
Althusser reduz qualquer possibilidade de correlação de forças na esfera da sociedade.    



Deste modo, a participação, a cidadania e a democracia podem ser 

utilizadas tanto para legitimar o poder, o status quo e a dominação quanto para se 

opor a eles e caminhar na direção de um “novo projeto societário”. Assim, podemos 

entender a democracia como sistema que concede legitimidade ao Estado, 

“mediante a incorporação de todos os homens livres à cidadania e por meio de um 

sistema de decisão fundado na igualdade política (‘a cada pessoa um voto’)” 

(MONTAÑO, 1999, p. 51). Esta definição caminha sob um modelo democrático em 

que “o critério da democracia passa a ser dado pela relação entre o Estado, como 

sócio e interventor econômico, e a economia oligopólica” (CHAUÍ, 2005, p. 145).  

Carlos Nelson Coutinho (2006), ao citar o filósofo marxista Georg Luckács, 

chama a atenção para o fato de que “a democracia deve ser entendida não como 

algo estático, mas como um processo” (p. 20). Portanto, para a autora, Luckács julga 

ser sempre mais adequado falar de “democratização”. Com isso Coutinho acredita 

que esse processo de democratização teria um valor universal, e se expressaria 

“numa crescente socialização da participação política”. Porém a autora salienta que  

o aumento da socialização da política pode provocar um efeito paradoxal, o da 

“apropriação privada dos mecanismos de poder”. Onde membros e/ou 

representantes das classes e/ou grupos dominantes se apropriariam restritamente 

do Estado. Deste modo, Coutinho (2006, p. 22) sugere a superação dessa 

contradição através de uma socialização da participação política, que “se expresse 

numa crescente socialização do poder”, o que resultaria na superação da ordem 

social capitalista e construção de uma nova ordem social. 

É importante ressaltar que tomaremos o Estado a partir da compreensão 

gramsciana, contudo, vemos a possibilidade de diálogo com noções de poder 

trabalhadas por Michel Foucault. Deste modo, trataremos a concepção de poder 

articulada através de hegemonias frágeis e contestáveis e com “concepções de 

governança como emergindo de práticas de conhecimento e de 

governamentalidade, numa tensão produtiva entre as duas estratégias 

epistemológicas” (HANSEN, 2001, p. 04 e 05). 

Michel Foucault (1988) organiza seus escritos nos anos 70 tendo como 

central em suas análises um micro-poder que direcionou os diferentes modos pelos 

quais, na cultura ocidental, os seres humanos tornaram-se sujeitos. Este micro-

poder opera “segundo engrenagens simples e indefinidamente reproduz idas da lei 

da proibição e da censura” (p. 153). Assim, enquanto na teorização marxista, 



especialmente a althusseriana, o poder centra-se nas instituições do Estado, 

derivando-se, em partes, das relações sociais de produção, nas análises de 

Foucault (2004) o poder é compreendido como descentralizado, horizontal e difuso. 

Deste modo, o funcionamento das relações de poder não é uma exclusividade do 

uso da violência ou da aquisição de consentimentos; nenhum exercício de poder 

pode, sem dúvida, dispensar um ou outro e freqüentemente os dois ao mesmo 

tempo.  

Este ponto aproxima-se da noção de correlação de forças de Gramsci, onde 

há um movimento de concessão-conquista, ou seja, pressão-consenso. A forma 

como concebemos as políticas sociais é produto deste movimento do qual surge 

uma demanda (vinculada ao reconhecimento de diferenças). Assim, há necessidade 

de luta para a percepção desta demanda e surgimento de uma ação que a 

contemple. Deste modo, negocia-se através de consenso o outorgamento desta 

demanda (PASTORINI, 1997), logicamente que este movimento não se dá de 

maneira unilinear, mas sim processual e dialético. Em consonância, Foucault (2004) 

enfatiza que “[...] entre relação de poder e estratégia de luta, existe atração 

recíproca, encadeamento indefinido e inversão perpétua [...]” (p. 248). 

Michael Hardt e Antônio Negri (2001) consideram que a luta por justiça 

social e econômica deve adotar uma nova forma. E isto significa criar novos 

conceitos para dar conta da nova realidade, redefinindo o objeto de luta política das 

massas e “descentralizando” os agentes históricos da transformação socialista 

(proletariado). As autoras propõem a luta por uma “cidadania global” em vez de lutar 

pelo poder do Estado, e afirmam também que a dispersão da “multidão” prevalece 

sobre a idéia de centralidade da classe trabalhadora. 

Conforme Sérgio Oliveira (2005, p. 03), é preciso tratar o Estado como 

“conjunto disperso de práticas institucionais e tecnologias de poder”, mas 

enfatizando a sua intrínseca relação com os processos simbólicos que o constituem 

como “expressão de soberania territorial e autoridade efetivas, capaz de proteger e 

gerir uma população que se imagina como povo nacional” (IDEM). Deste modo, 

seria possível abordá-lo como “produção histórica e contingente”, em gradativo 

processo de construção e, sobretudo, pela desnaturalização das representações nas 

quais o Estado aparece como forma racional de organização política e produtor da 

ordem, como nas autoras contemporâneos que revisitamos anteriormente.  



Nesta perspectiva, as intervenções e posições governamentais em relação 

aos direitos da população LGBT apenas podem ser compreendidas como 

resultantes de processos de hegemonia, numa dinâmica intrincada de visibilidade-

invisibilidade e concessão-conquista. Ou seja, uma relação onde todas envolvidas 

na luta e implicadas nessa negociação concedem e conquistam ao mesmo tempo.  

 

1.2 “O habitual não é natural!”: cidadania e democracia em debate 
 

 
No. No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de 
desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada 
debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar.  

Bertolt Brecht 
 

Iniciamos a reflexão convidando a não-aceitação do habitual como algo 

natural, pois nada deve parecer impossível de transformar nas palavras de Bertolt 

Brecht. Discutimos anteriormente concepções de Estado e sociedade o que nos 

remete à necessidade de refletir sobre os conceitos de cidadania e democracia no 

Estado moderno. 

Conforme Carlos Nelson Coutinho (1997), uma das características mais 

marcantes da modernidade é a “afirmação e expansão de uma nova concepção e de 

novas práticas de cidadania” (p.02). Para a autora, esta acepção está diretamente 

articulada à democracia. Segundo Marilena Chauí (1998, p. 30), democracia 

consiste no fato de que “ter direitos é também ter poder”, logo, um direito não é 

concedido, mas algo que é conquistado e conservado, porque ele é um poder.  

 
[...] na sociedade brasileira, a maioria da população está desprovida de 
direitos porque está desprovida de poderes. E que, portanto, o processo 
político no Brasil, ao ser um processo de criação de direitos, é um processo 
de constituição de poderes, populares, sociais, culturais – que se exprimem 
como poderes políticos. Nós estamos num processo de constituição dos 
direitos-poderes, mas nós não os temos ainda. O que temos é aquilo que 
ainda classicamente se chama à democracia formal. Mas é preciso uma 
democracia social e cultural (CHAUÍ, 1998, p. 32-41).  

 

A busca pela conceituação da categoria cidadania nos remete à antiga 

Grécia, à idéia de democracia e de participação na pólis, que hoje definimos como 

“direitos políticos”. Conforme observa Luiz Eduardo Wanderley (2000, p. 157), essa 

idéia “apontava para a concepção moderna de cidadania”, originada em tempos de 

Revolução Francesa, cidadania significaria um “conjunto de direitos e deveres” 

(IDEM). Este conjunto possibilita a participação ativa na vida e do governo de seu 



povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da 

tomada de decisões, ficando numa posição de subalternidade dentro do grupo social 

(DALLARI, 1998). 

O conceito e a prática da cidadania na modernidade possuem dimensão 

histórica e processual (COUTINHO, 1997). T.H. Marshall apresenta uma definição 

que compreende três níveis de direitos de cidadania, traçando uma cronologia para 

o surgimento deles no ocidente – direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, 

ainda que em países como o Brasil isso não se reproduziu plenamente.  

De acordo com T. H. Marshall (1967), os direitos civis seriam o direito à vida, 

à liberdade de pensamento e de movimento (ir e vir) e o direito à propriedade, que 

são direitos individuais, insuficientes para a consolidação da “cidadania plena” 

(COUTINHO, 1997). Para que exista esta plenitude é necessário retomar o nível dos 

“direitos políticos”: o direito de votar e ser votado, de participar nas decisões 

coletivas da sociedade. E para que esta participação se torne efetiva é necessário o 

direito de associação e organização. Os “direitos sociais”, segundo T. H. Marshall, é 

o direito à mínima participação nas riquezas material e espiritual criada pela 

coletividade.  

Para várias autoras como Carlos Nelson Coutinho (1997) e Marilena Chauí 

(2005), o processo de ampliação da cidadania entra em choque com o ideário do 

sistema capitalista. Assim, “em um Estado Liberal constituir-se-á uma cidadania 

liberal” (LESSA, 2006, p.10-11). Ou seja, o direito estabelecido pelo Estado não é 

suficiente para definir e assegurar a cidadania de todos, visto que se inscreve numa 

determinada correlação de forças sociais. A partir das análises de Antonio Gramsci 

(2007), podemos dizer que a participação, a cidadania e a democracia são 

instrumentos que podem ser utilizados tanto para legitimar o poder, a dominação e o 

status quo, mas também para lutar contra eles e contra as desigualdades sociais.  

Segundo Marilena Chauí (1998), a sociedade brasileira tem as raízes de seu 

autoritarismo no liberalismo, que emerge através de lacunas da democracia, 

perpassando-a. As práticas sociais, políticas e econômicas são marcadas por 

relações de privilégio, favores, assistencialismo, despotismo e clientelismo, que não 

reconhecem que os direitos humanos vão além da mera igualdade jurídica dos 

cidadãos e cidadãs, por ora também ignorada. Os fatos correntes no cenário político 

nacional de corrupção e negligência cada vez mais assíduos e “naturais” expressam 



esta tradição autoritária. “A opressão do outro, principalmente o mais fraco, torna-se 

uma diversão nacional, que transcende as classes sociais” (CHAUI, 1998, p. 142). 

No caso de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, além da 

tradição do autoritarismo liberal, da violação de direitos humanos e sociais, da 

invisibilidade nas políticas públicas e da intolerância vivenciada nas relações sociais, 

que são fortalecidas principalmente pelos princípios religiosos judaico-cristãos. Estes 

princípios estabelecem como desnaturais e obscenos as práticas afetivo-sexuais 

entre pessoas do mesmo sexo, o que põe em discussão a necessidade da 

efetivação do Estado laico, já garantido constitucionalmente no Brasil.  

Chantal Mouffe (1996) ressalta a necessidade de reconhecermos o hiato 

entre ética e política e a irredutível tensão entre igualdade e liberdade, entre a ética 

e os direitos humanos e a lógica política. Isto implica no estabelecimento de 

fronteiras, reconhecendo que o campo da política não se reduz à moral. Esperar a 

conciliação entre ética e política se constitui em uma ilusão, assim aceitar a 

permanente interrogação e questionamento da política pela ética é o único modo de 

reconhecer o paradoxo da democracia.  

Chantal Mouffe (1996) propõe uma democracia radical e plural capaz de dar 

conta da: 1) necessidade de reconhecimento do outro e da impossibilidade de anular 

as diferenças; 2) aceitação do antagonismo, como uma dimensão própria do campo 

da política, e o momento da decisão como característica desse campo. Decisão que 

estrutura as relações sociais e é sempre tomada em um terreno indeciso, o qual 

acarreta sempre um elemento de força e violência que nunca pode ser eliminado e, 

tampouco, pode ser adequadamente apreendido somente através da linguagem da 

ética. 

Neste sentido, enfatizamos que “cidadania não é dádiva”, é “fruto de 

batalhas permanentes” (FREIRE, 2006, p.83). E opor-se à ideologia assumida pela 

burguesia, que enfatiza “o fim dos direitos sociais”, desde a crise do Welfare State6, 

é hoje ressignificar a cultura política, estabelecendo uma relação dialética entre 

Estado e sociedade civil, projetando um futuro que supere as determinações da 

                                                   
6 Falaremos com mais profundidade a respeito do Welfare State, Estado de Bem-Estar Social no 
próximo item. 



economia e do mercado neoliberais, rumo à transição desta “cidadania pequena à 

cidadania emancipada”7 (DEMO, 2001). 

 

1.3 Direitos sociais e direitos humanos: das origens a atualidade.  

 

O Estado moderno, como sinaliza Carlos Nelson Coutinho (1997), tem se 

configurado como pacificador de violência, garantidor de liberdades (por meio de lei 

para todos, regulamentando o que é proibido) e executor de guerras (estas 

superadas por meio de leis e tratados para se chegar à paz). De acordo com 

Fernando Pocahy (2007) a violência do Estado torna-se imensamente superior a do 

indivíduo. Para a autora, “a violência perpetuada pelo Estado se dá em essência 

pela corrosão da democracia e, principalmente, pela violação de direitos humanos e 

sociais” (p. 08). 

A discussão sobre os direitos sociais e direitos humanos relaciona-se 

diretamente à discussão acerca do Estado e da sociedade. Celso Lafer (1998) 

localiza as origens dos direitos humanos nas tradições judaico-cristã e estóica da 

civilização ocidental. 

 
Tais tradições afirmam o valor, a dignidade de cada ser humano, o ser 
humano como valor-fonte, seja por ter sido criado à imagem e semelhança 
de Deus, seja por ser cidadão da cosmo-pólis (o mundo é uma única cidade 
em que todos são amigos e iguais). Exemplo prático disso era a proteção 
jurídica conferida pelo jus gentium romano aos estrangeiros. Desenvolveu-
se assim a mais que milenar crença ocidental no Direito Natural, um 
conjunto de normas jurídico-morais de natureza divina inerentes a cada ser 
humano, perante as quais poder-se-ia julgar o direito positivo como justo ou 
injusto (LAFER, 1998, p. 131). 

 

A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembléia 

Nacional Constituinte Francesa em 26 de agosto de 1789, tinha o intuito de assinalar 

princípios que, inspirados nos ideais liberais do Iluminismo, iriam fundar a Nova 

Constituição Francesa. Para autoras marxistas, esses ideais (liberdade, igualdade e 

fraternidade) foram defendidos visando assegurar a burguesia, no contexto de uma 

sociedade de classes, “o direito inalienável de propriedade, com base no 

racionalismo e no liberalismo” (LAFER, 1998, p.131- 134).  

                                                   
7 Termo utilizado por Pedro Demo (1995) para designar um tipo de cidadania que transcende os 
valores liberais de igualdade, fraternidade e liberdade instituídos desde a Revolução Francesa e a 
cidadania por via do mercado (“consumo logo existo”), em que o exercício da política teria como 
objetivo a eliminação da pobreza política e da pobreza material rumo à reestruturação social capaz de 
garantir condições mínimas para efetivação do bem-estar social. 



Segundo Celso Lafer (1998, p. 134), “a crítica política e filosófica racionalista 

e a ascensão econômica da classe burguesa levaram a um período de revoluções 

contra os regimes absolutistas e contra a organização hierárquica das sociedades”. 

No entanto, “as revoluções levadas a cabo na busca pela igualdade dos indivíduos, 

extinguiram a divisão em estamentos, instituindo o status único da cidadania” (Idem) . 

E que de acordo com a autora, “é a categoria que Arendt entende como sendo o 

“direito a ter direitos” – para todos os indivíduos” (Ibidem). Logo, Lafer considera que 

“em troca dos privilégios que o status conferia, foram positivados os direitos naturais 

nas constituições pós-revolucionárias”. Os direitos fundamentais então declarados 

constituem a primeira geração de direitos humanos.   

A segunda geração de Direitos Humanos, de direitos econômicos, sociais e 

culturais, “foi reivindicada ao longo do século XIX, pelos movimentos proletários 

socialistas” (Idem, p. 135). A expansão do liberalismo fez com que os novos Estados 

assumissem constituições que reconheciam direitos fundamentais (LAFER, 1998, 

p.137-8). No liberalismo a proteção internacional dos Direitos Humanos se “dava 

pelas vias diplomáticas, por meio das quais cada Estado procurava zelar pelos 

direitos de seus cidadãos onde quer que eles se encontrem” (IDEM). Assim, o 

sistema de proteção aos direitos humanos definhou com a crise mundial de 1929 e 

de acordo com Hannah Arendt (1998) este momento marca o surgimento do 

totalitarismo. Para Arendt, 

 
a ruptura totalitária se dá justamente quando essas pessoas destituídas de 
cidadania, de direito a ter direitos, tornam-se supérfluas e fúteis, 
subvertendo o princípio da dignidade de cada ser humano subjacente aos 
ordenamentos moral e jurídico do Ocidente (apud LAFER, 1998, p.149).  

 

Sendo assim, após a Segunda Guerra Mundial, o Direito Internacional 

Público apresentou um sistema completo de proteção dos direitos humanos 

aplicável a todas enquanto tais, independentemente de sua condição ou não de 

nacionalidade (LAFER, 1998). 

No que se refere aos direitos humanos das pessoas LGBT, inicialmente 

houve resistência em incorporá-los explicitamente aos textos internacionais. Apenas 

em 1994, na Conferência do Cairo, que o termo “orientação sexual” aparece como 

uma das condições de não-discriminação. É importante destacar, a realização da 

reunião na Indonésia, em 2006, que culminou na elaboração dos Princípios de 

Yogiakarta, sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em 



relação à orientação sexual e identidade de gênero. Em todos os momentos citados 

o Brasil esteve representado, sendo signatário deles.  

No Brasil, pelo menos formalmente, há proteção dos direitos humanos das 

pessoas LGBT. Desde o lançamento do II Plano Nacional de Direitos Humanos, em 

2003, há o compromisso oficial do governo em incorporar os direitos sexuais de 

LGBT às ações em direitos humanos. 

Ressaltamos que o percurso dos direitos sexuais passa pela fenda estreita 

entre a lei (o direito) e a lógica dos poderes disciplinares e dos pânicos morais. 

Estes progressos tem se dado muito mais pela possibilidade do atalho que pelo 

caminho planejado. A relação intrínseca com a esfera do privado e da intimidade é 

marcada pela concessão que as protagonistas desta luta tem que realizar para 

efetivar conquistas.  

 

1.4 Políticas Sociais: aproximando o foco. 
 

No Brasil, é a partir da Constituição Federal de 1988 que o Estado 

democrático realmente passa a assumir novas funções no campo das políticas 

sociais. Com a instituição da política de Proteção Social abriu-se novos horizontes 

na efetivação dos direitos sociais, premissa da democracia. São direitos sociais de 

acordo com o artigo 5°, da Constituição de 1988, a educação, a saúde, o trabalho, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados. Estes direitos sociais se constituem no padrão de 

proteção social, caracterizados como: 

 

Formas, mais ou menos institucionalizadas, que as sociedades constituem 
para proteger parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas 
decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a 
velhice, a doença, o infortúnio e as privações. Também inclui as formas 
seletivas de distribuição e redistribuição de bens materiais culturais, que 
permitirão a sobrevivência e a integração na vida social. Também se 
incluem as normas e princípios reguladores que com o intuito de Proteção 
fazem parte da vida das coletividades (DI GIOVANNI, 1998). 

 

Evaldo Vieira (2007) afirma que esta conquista, dos direitos sociais, enfrenta 

no mesmo período “ataques da classe dirigente”. São ataques aos direitos sociais 

realizados em nome da “modernização”, através da emergência do neoliberalismo 

na América Latina. Evaldo Vieira (2007) também destaca que neste período a 

política social brasileira encontra-se no que a autora chama de “política social sem 



direitos sociais” (p. 68). Para melhor compreensão, falaremos sobre as polít icas 

sociais em tempos de neoliberalismo. 

Inicialmente, cabe ressaltar nosso entendimento da diferenciação entre 

políticas sociais e políticas públicas. Segundo Eloísa Hofling (2001), as políticas 

públicas consistem no “Estado em ação, ou seja, é o Estado implantando um projeto 

de governo, através de programas e de ações voltadas para setores específicos da 

sociedade” (p. 32). Já as políticas públicas são compreendidas como de 

responsabilidade do Estado – quanto à implementação e manutenção a partir de um 

processo de tomada de decisões que envolve órgãos públicos e diferentes 

organismos e agentes da sociedade relacionados à política implementada. Para a 

autora, as políticas públicas “não podem ser reduzidas a políticas estatais” (IDEM). 

Já as políticas sociais, referem-se a ações que determinam o padrão de proteção 

social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos 

benefícios sociais visando à diminuição das desigualdades estruturais produzidas 

pelo desenvolvimento socioeconômico. 

Ampliando a compreensão sobre as políticas sociais, salientamos que a 

análise destas transcende seu mero entendimento como “instrumentos neutros de 

redistribuição da renda e de reequelíbrio social”, conforme alerta Alejandra Pastorini 

(1997, p. 81). É necessário percebê-las como espaços e conseqüências das lutas 

sociais e “como uma unidade político-econômica-social” (IDEM). 

As políticas sociais conduzidas pelo Estado capitalista estão imbricadas 

numa relação complexa e contraditória entre reprodução social e forças sociais (as 

lutas que envolvem a sociedade civil), sob as quais vem desempenhando papel 

mediador. Tal contradição muitas vezes é dissimulada por ideologias que as 

apresentam como instrumentos de “igualdade social”, de “bem-estar” e de 

“igualdade de oportunidades”. 

Refletir e problematizar a política social, essa “mediação tão densa e tensa” 

como definiram Elaine Behring e Ivanete Boschetti (2007, p. 09), nas conformações 

que adquire neste início do século XXI, entendendo que a globalização e os  

pressupostos neoliberais extinguiram grande parte das possibilidades de ampliação 

da política social. Na medida em que este processo retirou qualquer objetivo de 

atenuar, amenizar ou superar as desigualdades sociais e a democratização da 

gestão das políticas sociais pela sociedade civil. Segundo Raquel Raichelis (2006), 

parece ser cada vez mais desafiador este processo de democratização, ao passo 



que se expandem concepções equivocadas do que seria esta categoria. Tudo isso 

requer a retomada das políticas sociais em seus fundamentos. 

 
[...] o desenvolvimento histórico da política social a coloca, no século XXI, 
como uma política mercantil, totalmente subsumida às determinações do 
capital. Em outros termos, é uma política intermediada pelo Estado que visa 
lucro para o capital privado (MACHADO, 2007, p.1). 

 

 
Podemos afirmar que a existência de políticas sociais está associada à 

constituição da sociedade burguesa, ou seja, do específico modo capitalista de 

produzir e reproduzir-se. Para Elaine Behring (2006) “não desde os seus primórdios, 

mas quando se tem um reconhecimento da questão social8 inerente às relações 

sociais nesse modo de produção, vis à vis ao momento em que os trabalhadores 

assumem um papel político e até revolucionário” (p. 23). 

Ivanete Boschetti e Elaine Behring (2007, p. 25) enfatizam que “toda análise 

de processos e relações sociais, na verdade, é impregnada de política e disputa de 

projetos societários”, portanto não existe apenas uma perspectiva analítica para a 

compreensão das políticas sociais. As autoras criticam as análises que discutem 

como as políticas sociais deveriam ser ao invés de discutir como elas são/estão. 

Esses equívocos apontados pelas autoras são reflexos de “tensões políticas e 

societárias que marcam a formulação e a cobertura das políticas sociais” (Idem, p. 

26). Assim, pretendemos que nossas análises se oponham às abordagens focalistas 

e idealistas, pois não apreendem a totalidade concreta, que é composta por partes 

estruturais – as políticas sociais podem ser assim compreendidas, como partes 

estruturais da totalidade concreta. 

Discordamos das análises que compreendem “as políticas sociais como 

iniciativas exclusivas do Estado para responder as demandas da sociedade e 

garantir hegemonia ou, em outro extremo, explicam sua existência exclusivamente 

como decorrência da luta e pressão da classe trabalhadora” (Idem, p. 37). Não que 

as políticas sociais não assumam essas configurações, porém estas são “unilaterias” 

e descartam as contradições “inerentes aos processos sociais”.  

Deste modo, as políticas sociais devem ser pensadas a partir da 

compreensão de sua inserção na lógica do capital, enquanto “expressão 

contraditória da realidade” (Idem, p. 39). Temos que perceber também uma 

                                                   
8 Esta compreendida pelas autoras como “expressão contraditória das relações de produção e 
reprodução social no capitalismo” (BOSCHETTI e BEHRING, 2007, p. 09). 



“dimensão cultural” que está relacionada à política, “considerando que os sujeitos 

sociais são portadores de valores e do ethos de seu tempo” (Idem, p. 45). 

T. H. Marshall (1969) defendia que as conquistas da cidadania poderiam 

sobrepor-se à desigualdade, o que para as autoras trata-se de uma “ilusão”, já que 

com o advento do neoliberalismo houve a revanche da desigualdade sobre a 

cidadania. 

O Estado de Bem-Estar Social, ou Welfare State, representou um momento 

ímpar em que a política social ganhou relevância na garantia dos direitos sociais, 

“implicando em redução da taxa de lucros do capital” (IDEM). Em resumo, o Estado 

de Bem-Estar Social “representa uma resposta do capitalismo à polarização entre 

dois grandes modos de produção da vida social: o capitalismo e o comunismo”.  

Assim, vemos que o Estado de Bem-Estar Social não existiu no Brasil, 

embora alguns autoras discordem desta afirmativa, apesar da implantação de 

algumas políticas sociais desenvolvidas nele – como, por exemplo, “o seguro-

desemprego, o lugar do social no Brasil ainda é o assistencial-político-populista; em 

outros termos, a implantação de medidas assistencialistas que atendem os 

interesses políticos temporários dos governantes” (MACHADO, 2006, p. 05).  

No Brasil, segundo Elaine Behring (2006, p. 13), temos “uma espécie de 

chegada tardia do neoliberalismo”, que está diretamente relacionada com “a força do 

processo de redemocratização e questões político-econômicas internas”. Tanto que, 

destaca a autora, “conseguimos inscrever o conceito de seguridade social na 

Constituição de 1988” (Idem). 

Sobre a realidade brasileira, no período da redemocratização, Rachel 

Raichelis (2006), situa-nos, dizendo que: 

 
Diante da crise do Estado autoritário, do agravamento da questão social na 
década de 80 – a chamada década perdida em função do aumento da 
pobreza e da miséria -, e da luta pela democratização do Estado e da 
sociedade, intensifica-se o debate sobre as políticas públicas, 
especialmente as de corte social. Este movimento põe em discussão não 
apenas o padrão histórico que tem caracterizado a realização das políticas 
sociais em nosso país - seletivo, fragmentado, excludente e setorizado - 
mas também a necessidade de democratização dos processos decisórios 
responsáveis pela definição de prioridades e modos de gestão de políticas e 
programas sociais (p. 02). 

 

Como citamos anteriormente, no final dos anos 80 e início dos anos 90, no 

período de Governo de Fernando Collor, é que se consagra a abertura para as 

políticas neoliberais no Brasil, enquanto na Europa e nos EUA este momento remete 



ao final da década de 70 e início dos anos 80. Estas políticas perduram desde este 

período e parecem estar cada vez mais “avassaladoras”, e se fazem presentes até 

mesmo na gestão de um partido “dito de esquerda”, com um presidente que foi 

símbolo do movimento sindicalista na década de 70.  

Historicamente, conforme Ivanete Boschetti e Elaine Behring (2007, p. 64), o 

surgimento das políticas sociais “foi gradual e diferenciado nos países, dependendo 

dos movimentos de organização e pressão da classe trabalhadora, do grau de 

desenvolvimento das forças produtivas e das correlações e composições de força no 

âmbito do Estado”. O Estado de Bem-Estar proporcionou mudança na relação 

Estado x Cidadão ao incorporar preocupações com o atendimento das necessidades 

sociais, cujos direitos sociais passam a ser vistos como “elementos de cidadania” 

(Idem), o que culminou na criação de alguns modelos de proteção social: 

bismarckiano, beveridgiano9, etc. 

Neste país, as autoras identificam na “consolidação conservadora burguesa” 

a marca da intolerância, sendo que esta tem raízes e sentido político. As classes 

dominantes “nunca tiveram compromissos democráticos e redistributivos, tem-se um 

cenário complexo para as lutas em defesa dos direitos de cidadania, que envolvem a 

constituição da política social” (BOSCHETTI e BEHRING, 2007, p. 79). É neste 

cenário permeado por contradições e disputas que se instalarão as lutas pelo 

combate à homofobia e pelo reconhecimento de direitos desta população. Assim, 

analisaremos as implicações desta conjuntura sócio-econômica e político-cultural na 

formulação e elaboração de políticas de previdência social para lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais.  

 
1.5 Políticas de Seguridade Social: noções preliminares 

 

O período da Constituinte, marco da redemocratização brasileira, foi 

interpelado por extensa pressão da forças sociais por direitos civis, políticos e 

sociais, na composição de um Estado Democrático de fato. O texto final da chamada 

“Constituição Cidadã” garantiu em seu art. 194 o estabelecimento da seguridade 

social como “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 

da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social” (BRASIL, 1988). 

                                                   
9 Não iremos desenvolver este debate sobre os modelos de proteção. Para uma discussão em 
profundidade ver: Boschetti e Behring (2007). 



Para Ivanete Boschetti (2006), a Constituição Federal de 1988 aprovou 

significativas mudanças em relação à saúde e à previdência, mas em relação à 

assistência social as alterações foram ainda mais expressivas. Contudo, os efeitos 

só poderão ser percebidos a médio e longo prazo, deixando registrado na história o 

“processo de institucionalização desse direito social” (IDEM, p. 179).  

A partir da CF implantou-se também o conceito de seguridade social, que 

segundo Di Giovanni (1998) é compreendida como: “sistema de proteção extensivo 

a toda população ativa no que diz respeito à renda e a todos os cidadãos no que diz 

respeito à Proteção social em geral, através da prestação uniforme” (p. 15).  

O conceito de seguridade pode ser identificado como um conjunto integrado 

de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos à saúde, à previdência e à assistência social Assim, de acordo com a CF 

ficaram estabelecidos os princípios da universalidade, equidade, uniformidade, 

equivalência, irredutibilidade dos valores dos benefícios, gestão democrática, 

descentralizada e participativa. Tais princípios passaram a orientar a seguridade 

social com as áreas da saúde, assistência social e previdência social, assumidas 

como questão pública, de responsabilidade do Estado.  

No entanto, há autoras como Potyara Pereira (2009) que consideram a 

divisão de atenção orçamentária e política do “tripé da seguridade” desigual, 

colocando em plano secundário a assistência social. A autora afirma que, no final da 

década de 80 e início dos anos 90, a discussão sobre a Seguridade Social fica 

concentrada na previdência social, visto o alto volume de recursos que movimenta, 

além de interferir na vida de mais ou menos 19 milhões de pessoas. A saúde tem 

como premissa a universalidade de acesso, contudo apresenta pouca organização 

política, com ações e serviços dispersos, isto é, a restrição do atendimento público 

aos que não podem pagar, com a utilização de planos privados por aqueles capazes 

de dispensar determinada quantia em dinheiro. Já a assistência fica diluída em 

diversas instâncias governamentais, longe da concepção inscrita na Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS) e marcada pelo viés assistencialista.  

Ao que nos parece, a previdência caminha nos moldes dos fundos de 

pensão/regime de previdência complementar, para um processo de “americanização 

perversa”, com o regime do INSS – e agora dos servidores públicos – destinado a 

defasadas aposentadorias e os fundos de pensão/previdência privada como o 

destino daqueles “aptos” a pagar pelos “seguros” (PEREIRA, 2009).  



Ivanete Boschetti (2006) destaca categoricamente os “paradoxos na 

construção das políticas de previdência e assistência social no Brasil”, 

especialmente pela atual mercantilização da seguridade social. Neste sentido, cabe 

ressaltar a compreensão de Atílio Borón (2005) sobre a necessidade de 

desmercantilização das políticas sociais. 

 
La “desmercantilización” significa que una persona puede sobrevivi r sin 
depender de los caprichosos movimientos del mercado. […] Allí donde la 
provisión de la educación, la salud, la vivienda, la recreación y la seguridad 
social – para citar las instancias más corrientes– se encuentre liberada de 
los sesgos clasistas y excluyentes introducidos por el mercado, será posible 
contemplar los contornos de una sociedad más justa y de una democracia 
más robusta. […] allí donde aquellos dependan del desigual acceso de sus 
habitantes en función de sus recursos económicos –es decir, ya no más 
concebidos como derechos ciudadanos de universal adjudicación – 
tropezaremos con la injusticia y todo el repertorio de sus aberrantes 
manifestaciones: indigencia y pobreza, desintegración social y anomia, 
ignorancia, enfermedad, las múltiples formas de la opresión y sus 
deplorables secuelas (BORON, 2005, p. 28).  

 

Dentre os três eixos da seguridade social iremos nos ater à previdência 

social, logicamente sem desvinculá-la da compreensão do conceito de seguridade, 

mas centrando foco nesta política que das três (saúde, assistência e previdência) é 

a única de caráter contributivo, pautada pela noção securitária do trabalho10. 

Salientamos, a partir das reflexões de Faleiros (2002), que nosso estudo 

compreende a previdência social não somente enquanto arcabouço técnico de 

seguro social, de caráter contributivo, mas um referencial de proteção de um povo e 

de uma nação. 

Em termos legais, a seguridade social é regida por princípios, dentre os 

quais destacamos o princípio da universalidade que explicita o princípio da 

igualdade jurídica. 

 
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações e 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I – universalidade da cobertura e do atendimento. 

 

É sob o questionamento da efetividade do princípio da universalidade que as 

demandas da população LGBT ganham inserção na política de previdência social 

brasileira. A luta por isonomia de direitos previdenciários inicia-se no final dos anos 

90, especialmente pelo requerimento de inclusão de parceiras homossexuais no 

                                                   
10 Iremos aprofundar as noções sobre a previdência social no terceiro capítulo desta dissertação. 



âmbito dos direitos ao auxílio-reclusão e à pensão por morte da cônjuge no Instituto 

Nacional de Seguridade Social/INSS. Estas disputas geraram o outorgamento da 

Instrução Normativa nº 25/2000, fruto da ação civil pública ajuizada através das 

denúncias da ONG Nuances, de Porto Alegre/RS, ao Ministério Público Federal.  

Pretendemos aprofundar as discussões suscitadas neste primeiro capítulo 

nos dois próximos, partilhando o debate teórico com as análises documentais que 

anunciamos fazer na introdução. Reforçamos que o principal objetivo com este 

estudo é reconhecer através de teorias e de políticas a multiplicidade da 

sexualidade, dos gêneros e dos corpos. Buscando contribuir para transformar a 

maneira de pensar, de aprender, de conhecer e de estar no mundo em processos 

mais prazerosos, sobretudo, a partir da promoção dos direitos sexuais e da justiça 

erótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – “Já não sou capaz de me calar” - gênero e sexualidades: das 

reivindicações dos movimentos sociais às formulações das políticas sociais 



 

[...] mas já não sou capaz de me calar, talvez dirás então, descontrolado, e 
um pouco mais dramático, porque meu silêncio já não é uma omissão, mas 
uma mentira.  

Caio Fernando Abreu 
 

Neste capítulo objetivamos discutir como sujeitos políticos, que vivenciam a 

homossexualidade e provocam os limites de gênero que são convencionados 

socialmente, têm atuado na luta por reconhecimento de direitos e na construção de 

políticas sociais que atendam suas demandas. Refletimos sobre o papel 

determinante destes sujeitos na construção de novos campos de conhecimento e 

formas de intervenção política. 

Para entendermos a dinâmica destes sujeitos, em seus espaços coletivos de 

reivindicação, salientamos as identidades produzidas por este movimento para 

visibilizar suas experiências íntimas tornando-as públicas. Ou seja, buscaremos 

destacar como lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais saíram do 

“silêncio” rompendo-o a ponto de “já não (ser) capaz de (se) calar”, como na poesia 

de Caio Fernando Abreu, cujo silêncio se transforma de omissão a uma mentira. 

Este trecho traduz a trajetória coletiva dos sujeitos que protagonizam as lutas LGBT 

no Brasil, da recusa do silêncio ao final da década de 70 ao cenário atual.  

Ressaltamos a necessidade de compreensão e desvelamento da ideologia 

que conduz as “sexualidades periféricas” à subalternidade. De acordo com Souza 

Filho (2007, p. 50), a ideologia “engendra um discurso de naturalização, 

universalização e eternização de suas formas, de modo que sanciona, consagra, a 

dominação cultural-social-moral na qual ela própria se constitui enquanto 

experiência do viver social e coletivo”. 

Ao longo do capítulo, conferimos destaque às políticas contemporâneas que 

reconhecem as demandas LGBT, analisando os aspectos gerais dos seguintes 

documentos: Programa Brasil sem Homofobia, Anais da I Conferência Nacional de 

Políticas Públicas para LGBT e o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 

Direitos Humanos LGBT. 

 

2.1 Quando “o pessoal é político!”: gênero e sexualidades na pauta das lutas 

sociais. 

 



A palavra de ordem reproduzidas no título deste item revela as trajetórias 

dos movimentos feministas e LGBT. Pautar questões localizadas historicamente no 

campo da intimidade pessoal, politizando e afirmando identidades, experiências e 

vivências demarcam o solo arenoso da subalternização do feminino e da opressão 

das sexualidades não-hegemônicas. As lutas por direitos sexuais buscam incluí-los 

no marco dos direitos humanos, discutindo democracia sexual e justiça erótica no 

espaço público das lutas sociais.  

As acepções mais progressistas sobre sexualidade e homossexualidade 

dividem lugares e posições políticas e epistemológicas com posturas mais 

conservadoras no espaço das universidades, o local por excelência do “fazer 

científico”. As discordâncias de posições são refrações do caráter político e moral 

destas temáticas. Deste modo, basta uma incursão pela história para percebermos 

que este terreno arenoso se imbrica nas relações de poder e formas de constituição 

de saber, como já sinalizava Foucault (1988).  

A regulação e o controle da sexualidade humana foram problematizados por 

Foucault (1988), especialmente, a questão da produção de discursos sobre o sexo 

nas sociedades modernas. Estes discursos teriam a finalidade de produzir verdades, 

e estas verdades constituem campo de poder-saber que legitima quem possui 

autoridade para produzir conhecimento, ou seja, o que pode ser conhecido e as 

formas de como chegar a este conhecimento. Neste sentido, a autora percebe a 

sexualidade como um dispositivo regulador, normatizador e normalizador, e o utiliza 

em suas análises não para separar o verdadeiro do falso, mas o inqualificável do 

qualificável. 

Tanto em A história da sexualidade (1988) quanto em A microfísica do poder 

(2004) Foucault percebe os campos do poder e saber nas disputas por verdade, 

como por exemplo: esquerda versus direita; ciência versus religião; ciência versus 

senso comum. Estas querelas reforçam maniqueísmos e dicotomias recorrentes na 

forma de pensar e conhecer a realidade social ocidental, que é identificada pela 

autora como determinante para nossa incompreensão de um poder disperso e 

multifacetado. Além disso, Foucault afirma que o dispositivo da sexualidade não 

repreende a “explosão visível das sexualidades heréticas” (1988, p.56), mas 

assegura através de “uma rede de mecanismos entrecruzados, a proliferação de 

prazeres específicos e a multiplicação de sexualidades disparatas” (IDEM, p.57). 



Neste espaço de disputas ocorrem debates que procuram descobrir a causa 

e a caracterização dos desvios às normas (normalidades) institucionalizadas. No 

âmbito da sexualidade se buscam as motivações da não-heterossexualidade e a 

regulação destas possíveis causas e características. Estes debates são 

protagonizados inicialmente pelas religiões, pelo Estado/monarquia e, 

posteriormente pelas ciências médicas, que estão em constante disputa por  

legitimidade para falar a verdade (FOUCAULT, 1988). 

Sousa Filho (2006) retoma esta discussão, suscitada por Foucault, 

analisando contextos mais atuais. Neste sentido, reflete sobre a postura da Igreja 

Católica, na figura do Papa Hatzinger, sobre a homossexualidade, como desvio que 

não deve ser aceito socialmente; e analisa as recentes pesquisas “biologicêntricas” 

com cérebros de homossexuais e heterossexuais com o intuito de descobrir a 

“causa” ou o “gene” da homossexualidade. A autora ressalta o anacronismo das 

investigações explicitando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a 

homossexualidade da classificação de patologias do Código Internacional de 

Doenças (CID) em 1990.  

Sousa Filho (2006) denomina estes dois tipos de pensamento (biológico e 

religioso) de “fraude no campo da ciência e da moral” (p. 57). A autora aponta que é 

impossível compreender questões do âmbito do desejo, da subjetividade e da 

construção de si a partir de pressupostos e métodos centrados nos elementos 

genéticos, incapazes de abarcar aspectos sociais e culturais dos sujeitos. Assim 

estas formas morais de interdição social (no caso da Igreja Católica) e esta busca 

pelas causas/origens não seriam nada mais que ódio e “preconceito disfarçados de 

ciência” (IDEM). 

Nesta perspectiva, interessa-nos saber: em quais condições a 

homossexualidade se torna um elemento de desqualificação e de subalternização 

dos sujeitos; e de que forma a opressão e a inferiorização negam reconhecimento 

desta sexualidade como possibilidade erótica legítima e passível de acolhimento 

social e proteção jurídica. Do mesmo modo, buscamos compreender como os 

processos de resistência e ressignificação propostos pelos movimentos LGBT, 

emergem na arena política, visibilizando questões do âmbito privado ao espaço 

público. 

Entre os desdobramentos políticos das mudanças da intimidade, segundo 

Anthonny Giddens (1993), encontra-se o processo de transformação do privado na 



esfera fundamental de concretização das conquistas emancipatórias 

contemporâneas. A autora afirma que o ponto central destas transformações estaria 

na desvinculação entre sexualidade e reprodução, o que teria transformado a 

intimidade num campo importante da construção reflexiva do eu, “desestabilizando 

um sistema institucional de repressão” (p.196). Este campo torna-se, portanto, órbita 

que também passa por um processo de democratização, entendido, sobretudo, 

como movimento que conduz à ampliação da autonomia – a crescente 

independência em relação ao passado para a autoconstrução pessoal no presente e 

no futuro. Ao mesmo tempo, as mudanças na composição da família e a 

reivindicação do prazer sexual feminino passam a representar um espaço de 

conquista e emancipação das mulheres, constitutivo das conquistas que estas 

obtêm no espaço público. 

Estas “novas” formas de vivenciar sexualidades e gênero são resultados das 

ações de “minorias” que passaram a se afirmar gerando “outras” formas de falar 

sobre estes temas que desafiam o modelo hegemônico masculino, heterossexual e 

branco que permanecia e permanece na ciência, nas artes e nas leis (BUTLER, 

2003). Estas questões são colocadas pelos movimentos feministas e LGBT, a partir 

de suas experiências e histórias, provocando questionamentos na área do 

conhecimento científico. Deste modo, emergiu outros campos de estudos que são 

marcados pela dedicação à compreensão da lógica simbólica que envolve estes 

processos de dominação-subordinação e subalternização-emancipação, contidos na 

hierarquia das invisibilidades, como os estudos feministas, os estudos gays e 

lésbicos e a teoria queer (LOURO, 2007). 

Dentre estes estudos, destacamos as reflexões de Gayle Rubin (1989) a 

respeito da hierarquia das invisibilidades. Segundo a autora, 

 
La cultura popular está imbuida de ideas tales como que la variedad erótica 
es peligrosa, insana, depravada y una amenaza a casi todo, desde los niños 
pequeños hasta la seguridad nacional. La ideología sexual popular es un 
nocivo brebaje hecho de ideas de pecado sexual, conceptos de inferioridad 
psicológica, anticomunismo, histeria colectiva, acusaciones de brujería y 
xenofobia. Los medios de comunicación alimentan estas actitudes a través 
de una propaganda incesante. Yo denominaría a este sistema de estima 
erótico la última forma de prejuicio socialmente respetable, si no fuera 
porque las viejas formas muestran una obstinada vitalidad y porque 
continuamente siguen apareciendo formas nuevas (p. 20). 

 

Gayle Rubin afirma que as hierarquias sexuais funcionam da mesma forma 

que os sistemas de racismo e etnocentrismo, racionalizando o bem-estar dos 



sexualmente privilegiados, impondo graus de aceitação social e invisibilizando o que 

está à margem. Neste sentido, a autora critica a essencialização do sexo, como se 

este fosse algo natural (reduzindo-o a construção anatomo-biológica). 

Lourdes Bandeira (2008) em suas análises sobre as contribuições da crítica 

feminista à ciência destaca que os argumentos naturalistas, a neutralidade científica 

e a indução do universalismo do conhecimento e da racionalidade científica são 

colocados em questão pelo feminismo. E observados como perspectivas marcadas 

pela visão masculinista e pela linguagem androcêntrica. 

As reflexões feministas construídas a partir do pensamento de Simone de 

Beauvoir11 (1949) foram determinantes para o questionamento da condição de 

submissão da mulher. Fundada principalmente pela hierarquia substanciada na 

correlação das diferenças dos aspectos biológicos dos corpos com a construção 

sócio-cultural dos gêneros. Percebe-se que a dissociação destas “diferenças” 

possibilitou as mulheres submergir da condição de subalternidade em relação aos 

homens, embora esta reconfiguração tenha fortalecido esta lógica binária entre a 

ordem do biológico e construção sócio-cultural. 

A compreensão do gênero enquanto construção cultural, caracterizada por 

relações sociais desiguais entre homens e mulheres, é reforçada por símbolos, leis, 

normas, valores, instituições e subjetividades. Isto colocou em destaque o sujeito da 

subordinação com características universais – a mulher universal – distante de 

marcadores sociais de raça, classe, geração, sexualidade, entre outros. 

Esta concepção de mulher fora inicialmente criticada pelas feministas negras 

e posteriormente pelas lésbicas, que se dedicaram a explicitar o limite deste 

conceito universalista. Segundo João Bosco Góis (2003), os estudos feministas 

foram fundamentais para o desenvolvimento dos estudos de sexualidades, mas 

critica a forma como estes permaneceram tão vinculados aos estudos de gênero. 

Assim, com o intuito de promover o debate sobre uma possível autonomia dos 

estudos sobre sexualidades, a autora entende como necessária a desvinculação dos 

estudos de gênero, para que se consiga captar as particularidades socioculturais 

que permeiam o universo homossexual. 

                                                   
11 “Ao afirmar que a ‘mulher não nasce, torna-se’, Simone de Beauvoir buscava mostrar os 

mecanismos que dão consistência ao ‘tornar-se’, constituindo um movimento teórico de 
desnaturalização da identidade feminina” (BENTO, 2006, p. 70). 



As reflexões de Gayle Rubin (1993) é essencial na “sexualização” do debate 

sobre gênero. A autora reflete sobre a “economia política do sexo” a partir do que 

denomina de sistema sexo/gênero, que pode ser definido como conjunto de arranjos 

“através dos quais a matéria-prima biológica do sexo e da procriação humanas é 

moldada pela intervenção humana e social e satisfeita de forma convencional” (p. 

05). O sistema sexo/gênero nos possibilita pensar gênero e sexualidade como 

atributos desatrelados dos aspectos biológicos. Esta é a principal contribuição de 

Gayle Rubin ao deslocar a condição da mulher atrelada à ordem do natural. 

Esta autora dá continuidade, em estudos posteriores, à discussão acerca 

deste “sistema sexo/gênero”, como dois sistemas diferentes. O que reforça as 

análises que dissociam corpo biológico e construção histórico-cultural, 

permanecendo na perspectiva binária de compreensão da realidade. Rubin (1989) 

afirma que existe uma relação, entre gênero e sexualidade e, ao mesmo tempo, 

diferenças fundamentais que exigem análises distintas. De acordo com a autora, o 

gênero  

 
afecta al funcionamiento del sistema sexual, y este ha poseído siempre 
manifestaciones de género específicas. Pero aunque el sexo y el gênero 
están relacionados, no son la misma cosa, y constituen la base de dos 
áreas distintas de la práctica social (1989, p.184). 

 

A exigência da distinção entre gênero e sexualidade, subsidiaram os 

primeiros estudos sobre homossexualidade no Brasil. Segundo João Bosco Góis 

(2003), no Brasil as discussões sobre a subalternização da homossexualidade foram 

possibilitadas, pela redemocratização do país, na década de 80, e pela importação 

das discussões realizadas nos Estados Unidos e em alguns países europeus. Com o 

advento da epidemia de AIDS houve um crescimento significativo dos estudos sobre 

homossexualidade, motivados especialmente pelas experiências dos movimentos 

LGBT. Contudo, estes estudos mantinham-se presos às significações dos processos 

saúde-doença, reduzindo os contextos sócio-culturais e políticos da 

homossexualidade a patologia. 

Marco Aurélio Prado e Frederico Machado (2008) apontam que este 

impasse se desfez na década de 90. Com a diversificação de pesquisas que 

passaram a ter objetivos voltados para a compreensão dos processos de 

sociabilidades concernentes às vivências e experiências políticas destes sujeitos. 

Este “outro olhar” gerou discussões sobre os significados do termo 



“homossexualidade”, o que propiciou o surgimento de outros termos como 

homoerotismo, HSH12, homoafetividade, homocultura, GLS13, entre outras siglas. O 

que deu origem à conhecida “sopa de letrinhas”: GLBT, GLBTT, GLBTTT, LGBT, 

LGBTT, LGBTQI14 (a letra G significa gay; L significa lésbica; B significa bissexual; 

os “T” remeteriam a travestis, transexuais e transgêneros; Q representaria queer; e I 

as pessoas intersex15). 

Estas disputas terminológicas poderiam ser menos agudas se a sexualidade 

e especificamente as identidades sexuais fossem administradas e percebidas como 

manifestações fluídas e não-lineares, no contexto der ser/estar homossexual, 

bissexual e/ou heterossexual (HEILBORN, 2006). Estas percepções de identidades 

não-fixas podem contribuir para entendermos a amplitude do conceito de 

diversidade sexual. Conceito pouco utilizado e quando usado é feito de forma 

equivocada, por se centrar na homossexualidade, nos discursos governamentais e 

nos discursos dos movimentos sociais, como é possível verificar nos documentos do 

Programa Brasil sem Homofobia e Plano Nacional de Políticas para LGBT.  

Mouffe (1996) chama a atenção para o possível enfraquecimento político 

provocado pela essencialização das identidades e, ao analisar algumas posições do 

movimento feminista, afirma que no campo da luta pública não interessam as 

diferenças entre homens e mulheres, mas, sim, porque estas diferenças implicam 

relações de opressão. Prado e Viana Machado (2008) sugerem a apropriação desta 

análise da autora para o questionamento das diferenças entre heterossexuais e 

homossexuais, e pontuam que a utilização de uma essência produtora de uma 

categoria fixa de identidade é estratégia de muitos ativistas homossexuais para não 

“resvalar para relativismo político” (p. 45). Para as autoras, tais estratégias enfatizam 

identidades coletivas que politizam a intimidade dos sujeitos e trazem para a esfera 

pública questões frutíferas na luta por direitos civis. 

                                                   
12 Esta sigla, que significa “homens que fazem sexo com homens”, tem sido amplamente utilizada por 
veículos e ONG/AIDS governamentais envolvidos com as políticas de saúde e da prevenção ao 
HIV/AIDS. Mott (2003) crítica os usos do termo HSH acusando-o de ser desrespeitoso às pessoas 
que se identificam e se sentem bem enquanto gays e lésbicas. 
13 Sigla utilizada para definir espaços de sociabilidade de freqüência de gay, lésbicas e 
“simpatizantes”, recorrente no mercado do consumo. 
14 No Brasil a inserção das letras Q e I são muito recentes e pouco recorrentes no âmbito do 
movimento LGBT. Esta inclusão tem se dado muito mais por parte de militantes/ativistas vinculados 
aos espaços acadêmicos no sentido de problematizar práticas políticas calcadas no essencialismo 
identitário. 
15 Na America Latina as articulações políticas referentes às vivências intersex tem sido 
problematizadas por algumas autoras, sugiro conferir Mauro Cabral (2009) e Paula Sandrine 
Machado (2005). 



Contudo, o que se percebe é que esta fixidez das identidades sexuais tem 

sido utilizada pelo movimento LGBT brasileiro (MACRAE, 1994; FACCHINI, 2005) 

mais do que estrategicamente, como no “essencialismo estratégico” sugerido por 

Gamson (2002), e sim veementemente como forma única e inquestionável de 

disputa política contra discursos morais e conservadores. No entanto, esta idéia de 

que essencializar e afirmar uma identidade sexual seriam produtivos no combate à 

homofobia é identificada por Foucault (1989) como postura reforçadora do binômio 

hetero/homo, que sustenta a “matriz heterossexual” e a heteronormatividade.  

Ao problematizar um modelo essencialista da homossexualidade, 

primeiramente é preciso entender a sexualidade como produto social e cultural que 

gestiona o desejo erótico, corpos, prazeres e vivências sociais (GUASCH e 

OSBORNE, 2003). Assim se pensarmos as sexualidades a partir do modelo 

essencialista, podemos cair no determinismo onde as “coisas” estão dadas e 

definidas, ou seja, a homossexualidade sempre existiu, é e permanecerá antinatural. 

Mas se historicizarmos a construção da homossexualidade, a veremos como uma 

construção presa num determinado período histórico, ou seja, ela é construída a 

partir de determinações culturais provisórias, no sentido de que é assim percebida 

porque um contexto social privilegia a relevância dessa diferenciação, mudando a 

cultura, podem-se ter novos sujeitos, com novas diferenciações (WEEKS, 1986).  

Sobre a essencialização e cristalização das identidades, Tomaz Tadeu da 

Silva (2007) acredita que ver a diversidade simplesmente como um espaço de 

destino é naturalizar a diferença, o que não nos permite compreender os regimes de 

poder envolvidos na construção da ‘diversidade de identidades’. Para a autora, ser 

isto ou aquilo não faz sentido absoluto a não ser enquanto processo discursivo 

conectado com a produção da diferença. 

Segundo Beatriz Preciado (2003, p. 02), há possibilidade de desestabilizar 

as normas de gênero ao problematizar as identidades sexuais. A autora propõe um 

movimento político diferente do movimento de gays e lésbicas, fundada em uma 

perspectiva queer: 

 
En cuanto a los movimientos de liberación de gays y lesbianas, dado que su 
objetivo es la obtención de la igualdad de derechos y que para ello se basan 
en concepciones fijas de la identidad sexual, contribuyen a la normalización 
y a la integración de los gays y las lesbianas en la cultura heterosexual 
dominante, lo que favorece las políticas pro-familia, tales como la 
reivindicación del derecho al matrimonio, a la adopción y a la transmisión 
del patrimonio. Algunas minorías gays, lesbianas, transexuales y 



transgéneros han reaccionado y reaccionan hoy contra ese esencialismo y 
esa normalización de la identidad homosexual. Surgen voces que 
cuestionan la validez de la noción de identidad sexual como único 
fundamento de la acción política; contra ello proponen una proliferación de 
diferencias (de raza, de clase, de edad, de prácticas sexuales no 
normativas, de discapacidad). La noción medicalizada de homosexualidad 
que data del siglo XIX y que define la identidad por las prácticas sexuales es 
abandonada en favor de una definición política y estratégica de las 
identidades queer. La homosexualidad tan bien controlada y producida por 
la scientia sexualis del siglo XIX há explotado; se ha visto desbordada por 
una multitud de "malos sujetos" queer. 

 

O queer, traduzido por estranho, exótico, diferente, esquisito foi e ainda é 

utilizado, no contexto estadunidense, para insultar àquelas que não estão em acordo 

com as normas da sexualidade. Javier Saéz (2004) seleciona alguns pontos centrais 

na proposta da teoria queer, que podem ser enumerados da seguinte maneira: 1) 

criticar os dispositivos heterocêntricos e o binarismo hetero/homo; 2) entender o 

sexo como produto dos dispositivos de gênero; 3) compreender o gênero como 

construção tecnológica; 4) criticar a terminologia diferença sexual; 5) interseccionar 

os discursos de raça, sexo, cultura, identidade sexual e situação de classe; 6) propor 

resistência à normalização; 7) enfatizar a noção de performatividade de gênero e 

sexo; e 8) propor práticas contra-sexuais. 

A compreensão das identidades sexuais enquanto constructos sociais 

tenciona, desnaturaliza e desconstrói as homogeneidades imbricadas na 

categorização conservadora (centrada nos atributos biológicos) da sexualidade, e 

abre-nos a possibilidade de entendimento do termo “homossexualidade” no âmbito 

das experiências queer. Desta forma, concordamos com Foucault (1989) quando 

este propõe a sexualidade como “um sistema histórico aberto e complexo de 

discurso e poder” (p. 142). E optamos, nesta dissertação, por não centrar nosso foco 

nas diferenças das identidades sexuais, mas na problematização da inserção destas 

identidades no bojo das hierarquias sociais. 

Considerando que o conceito de gênero obteve força teórica através da 

crítica feminista, destacamos que entre as várias discordâncias das feministas que 

se dedicaram a entender a categoria gênero, o fato de gênero se constituir em um 

fenômeno histórico, uma construção social, parece ser um ponto de concordância 

(BENTO, 2006). Logo, gênero trataria da maneira como “somos feitos”, entendido 

aqui como a maneira que devemos nos comportar e nos relacionar, homens ou 

mulheres, para vivermos em sociedade (SCOTT, 1995). 



Neste sentido, Heilborn (1994) considera que o conceito de gênero pretende 

fazer uma distinção entre “o fato do dimorfismo sexual da espécie humana e a 

caracterização de masculino e feminino que acompanham nas culturas a presença 

de dois sexos na natureza” (p. 02). Assim, entende-se que há machos e fêmeas na 

espécie humana, “mas a qualidade de ser homem e ser mulher é condição realizada 

pela cultura” (Idem). 

Simone de Beauvoir publicou em 1949 a obra histórica O Segundo Sexo, e 

lhe é atribuída a responsabilidade por ter transformado o modo como se pensava a 

subordinação das mulheres em relação aos homens. Mas quem mencionou e 

conceituou o termo gênero pela primeira vez foi Robert Stoller, em 1968. Contudo, 

esse conceito só se tornou mais conhecido a partir de 1975, com a formulação da 

antropóloga Gayle Rubin sobre o sistema sexo-gênero. Este sistema, mencionado 

anteriormente, seria um conjunto de arranjos em que a sociedade transforma a 

sexualidade biológica em produtos da atividade humana, nos quais as necessidades 

sexuais transformadas são satisfeitas (1993, p. 165). 

Segundo Berenice Bento (2006), podemos dividir os debates teóricos 

endógenos aos estudos de gênero em três tendências, denominada pela autora de 

“universal, relacional e plural”. A tendência universalista englobaria as primeiras 

reflexões sobre o conceito de gênero, baseando-se no entendimento de uma 

concepção binária (calcada na relação entre os sexos: masculino e feminino) e 

universal (válida para todas, independente de recortes espaciais) dos gêneros. Esta 

seria a herança das contribuições de Beauvoir. Incorporam-se a essas 

compreensões a concepção de poder e a dimensão relacional das identidades de 

gênero. 

 
Um dos fios condutores que orientarão as diversas pesquisas e reflexões 
desse novo campo de estudos é a premissa de que o masculino e o 
feminino se constroem relacionalmente e, de forma simultânea, apontam 
que este “relacional” não deveria ser interpretado como “o homem se 
constrói numa relação de oposição à mulher”, em uma alteridade radical e 
absoluta, conforme Beauvoir, mas em um movimento complexificador do 
relacional. Passou-se a trabalhar o gênero interrelacionalmente [...] 
(BENTO, 2006, p. 74). 

 

Desde os anos 70, as formulações de Gayle Rubin ocasionaram o uso 

freqüente do conceito gênero para definir o que antes se chamava sexo. Porém, em 

1988, a historiadora Joan Scott põe em tela o fato de que, para ela, gênero:  

 



[...] rejeita explicitamente explicações biológicas, como aquelas que 
encontram um denominador comum, para diversas formas de subordinação 
feminina, nos fatos de que as mulheres têm capacidade para dar à luz e de 
que os homens têm uma força muscular superior. Em vez disso, o termo 
“gênero” torna-se uma forma de indicar “construções culturais” – a criação 
inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados aos homens e às 
mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente 
sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres (SCOTT, 1995, p. 
75). 

 

Berenice Bento (2006) entende que as reflexões de Joan Scott foram 

fundamentais para o debate sobre gênero pela ótica relacional. Somente a partir da 

segunda metade da década de 1980, efetivamente, passou-se a incorporar os 

homens aos estudos de gênero, considerando as relações estabelecidas com as 

mulheres e também entre si. No entanto, a concepção de Scott de que gênero é “um 

elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas 

entre os sexos” (SCOTT, 1995, p. 86) excluíra diferentes identidades de gênero 

desenvolvidas por pessoas do mesmo sexo e convergem no sentido de considerar a 

binariedade feminino/masculino sob a perspectiva heterossexual. Bento (2006) 

considera que, 

 

O heterossexismo generalizado nas teorias feministas não possibilitou 
escutar outras vozes oprimidas que exprimiam outro tipo de exclusão: o da 
sexualidade divergente. Tanto no primeiro quanto no segundo momento, 
considerados aqui como “universal” e “relacional”, respectivamente, a 
sexualidade, o gênero e a subjetividade não foram pensados fora de uma 
relação binária (p.77-78). 

 

A busca para incluir as “sexualidades divergentes” ou “sexualidades 

dissidentes” nos estudos de gênero constitui para Bento (2006) a tendência plural, e 

podemos citar Rich (1980) e Wittig (2006) como autoras precursoras e essenciais 

para a ampliação das discussões nesta concepção. Nesse contexto, coube aos 

estudos queer a tarefa de complexificar os debates feministas, extrapolando-os. 

 
As questões que irão marcar o terceiro momento dos estudos de gênero 
dizem respeito à problematização da vinculação entre gênero, sexualidade 
e subjetividade, perpassadas por uma leitura do corpo como significante em 
permanente processo de construção e com significados múltiplos. A idéia do 
múltiplo, da desnaturalização, da legitimidade das sexualidades divergentes 
e das histórias das tecnologias para a produção dos “sexos verdadeiros” 
adquire um status teórico que, embora vinculado aos estudos das relações 
de gênero, cobra um estatuto próprio: são os estudos queer (BENTO, 2006, 
p. 80). 

 

O conceito de gênero de Judith Butler (2003) é central na crítica dos estudos 

queer, a um ativismo e teorias baseados na identidade. Para esta autora a 



identidade não é algo essencial que defina o indivíduo, mas sim um efeito da 

repetida performance de certos signos e convenções culturais, por exemplo, 

significações do gênero e da sexualidade. De acordo com a autora:  

 
O efeito do gênero se produz pela estilização do corpo e deve ser 
entendido, consequentemente, como a forma corriqueira pela qual os 
gestos, movimentos e estilos corporais de vários tipos constituem a ilusão 
de um permanente marcado pelo gênero (p. 200). 

 

Assim, Judith Butler (2003) propõe uma definição de gênero em termos de 

performance, sendo o sexo um efeito do processo de naturalização da estrutura 

social de gênero e da matriz heterossexual, onde o sujeito é interpelado 

discursivamente, através da reiteração e reinterpretação dos papéis estabelecidos.  

De acordo com Berenice Bento (2006, p. 82), a política queer é baseada na 

instabilidade das identidades. Guacira Louro (2004) propõe, mesmo reconhecendo a 

importância histórica dos estudos de gênero e estudos gays e lésbicos, uma teoria 

que ultrapasse o terreno dos gêneros, dizendo que as transformações advindas  

destes campos vão além do “terreno dos gêneros e da sexualidade”, envolvem as 

formas de “aprender e estar no mundo” (p. 02). 

Partindo de Michel Foucault, Guacira Louro (2004) localiza “pontos de 

tensão” nesta “nova” política identitária, ou pós-identitária, como ela mesma define:  

 
[...] uma política de identidade pode se tornar cúmplice do sistema contra o 
qual ela pretende se insurgir na medida em que ela mantém como 
referência para construção de suas demandas ou de suas lutas a “norma”, 
isto é, o sujeito masculino heterossexual. Para teóricos e teóricas queer, 
seria necessário pensar, agora, numa política e numa teoria pós-identitária, 
que se voltasse não propriamente para as condições de vida de homens e 
mulheres homossexuais, mas que tivesse como alvo, fundamentalmente, a 
crítica da oposição heterossexual/ homossexual onipresente na sociedade; 
a oposição que, segundo suas análises, organiza as práticas sociais, as 
instituições, o conhecimento, as relações entre os sujeitos (Idem, p. 03). 

 
Judith Butler (2004) critica os estudos de gênero, bem como, os estudos 

gays e lésbicos, pelo fato destes encontrarem-se circunscritos a seqüência 

sexo/gênero/desejo. Louro (2004) ressalta que teorias e políticas para “a 

multiplicidade da sexualidade, dos gêneros e dos corpos possam contribuir para 

transformar modos de pensar e aprender, de conhecer e de estar no mundo em 

processos mais prazerosos, mais efetivos e mais intensos” (p. 06).  

No Brasil os campos de estudos de gênero vêm se consolidando prova disso 

são as produções desenvolvidas por núcleos de pesquisa como o Núcleo de 



Pesquisa em Gênero - PAGU/UNICAMP, o Núcleo de Estudos sobre Identidades, 

Gênero e Subjetividade - NIGS/UFSC, e o Núcleo de Estudos Interdisciplinares 

sobre a Mulher - NEIM/UFBA, entre outros; e o crescimento de periódicos que se 

dedicam a temática como os Cadernos PAGU/ UNICAMP, a Revista Gênero/UFF e 

a Revista de Estudos Feministas/UFSC. Os estudos gays e lésbicos e os estudos 

queer têm sido congregados nestas produções mais recentemente, destaca-se a 

atuação do Centro Latino-Americano de Medicina Social - CLAM/UERJ e do Grupo 

de Estudos de Educação e Relações de Gênero - GEERGE/UFRGS. Podemos citar 

também alguns eventos que tem rendido profícuas discussões e consolidação 

destes campos no Brasil, como o seminário Fazendo Gênero e o Congresso da 

ABEH (Associação Brasileira de Estudos de Homocultura), a Reunião da Sociedade 

Brasileira de Antropologia, a Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa 

em Ciências Sociais e a Reunião da Sociedade Brasileira de Sociologia.  

Os estudos e pesquisas sobre homossexualidade no Brasil se iniciam nas 

décadas de 70/8016, mas se intensificam nos anos 90 através de práticas, ações e 

demandas das protagonistas desta luta por direitos, ativistas do movimento LGBT – 

é importante salientar que nem sempre “consistência teórica e estratégias militantes 

eficazes andam juntas” (PRADO e MACHADO, 2008). Deste modo, iremos retomar 

alguns momentos referentes ao reconhecimento das demandas LGBT nas políticas 

sociais. 

 

2.2 A trajetória do movimento LGBT no Brasil  

 

Para discutir a questão da homofobia, Sedgwick (2007) considera a 

“epistemologia do armário” como dispositivo regulador da vida de gays e lésbicas no 

século XX, a “estrutura definidora da opressão” (p. 26). Esta opressão não se dá 

somente na dimensão subjetiva, já que a ausência de direitos, de proteção jurídica e 

políticas que reconheçam as homossexualidades como práticas sócio-sexuais 

legítimas é uma manifestação desta segregação social. Esta lógica simbólica e 

excludente começou a ser questionada a partir de mobilizações de grupos com 

práticas desviantes, que ousaram romper o silêncio e ir às ruas para construir uma 

                                                   
16 Ver Peter Fry (1982), MacRae (1994) e Green (2005). 



política sexual a partir do reconhecimento de direitos sexuais, como os movimentos 

feministas e LGBT. 

As mudanças sociais iniciadas na década de 60 contribuíram para o 

conhecimento produzido pelo movimento feminista e, mais tarde, pelo movimento 

gay e lésbico. Estas contribuições surgem em contraposição às desigualdades 

resultantes das relações de poder, construídas a partir de materialidades de vida, 

valores e representações simbólicas diferentes dos modelos de normalidade sexual 

vigentes até então (Parker e Gagnon, 1994). 

A eclosão do movimento feminista dos anos 60 ultrapassou as discussões 

levantadas pelos primeiros movimentos feministas. Criticando a invisibilidade da 

mulher, a reconstrução da história e a assunção do espaço público e político como 

seu lugar de direito. A luta para denunciar a opressão e também para entender 

teoricamente à dimensão sexista e os riscos das generalizações sobre a mulher e o 

homem. 

Estes movimentos que se iniciaram nesta mesma década nos Estados 

Unidos permitiram compreender a lógica normativa que fora determinante nos 

modelos a serem seguidos. Lógica esta, que contribuiu para a hierarquização de 

comportamentos sexuais e de gênero. A partir disso percebe-se a busca de 

superação desta ordem, colocando em debate questões referentes aos discursos 

sobre sexo e sobre um poder que está em todas as partes (FOUCAULT, 1993). A 

visibilidade social e política é uma conquista, que interfere diretamente na questão 

do reconhecimento e da redistribuição no que concerne as políticas públicas. Este 

outing17 contribui para o reconhecimento desta população enquanto demandatária 

de políticas sociais, capaz de pressionar o Estado para obter redistribuição de 

riqueza através de benefícios, direitos e serviços sociais.  

Atualmente a maior referência dos movimentos LGBT brasileiros, que 

contribuem para a visibilidade deste segmento frente ao Estado e a sociedade civil, 

são as manifestações populares conhecidas como Parada do Orgulho LGBT, ou 

Parada Gay. A primeira ocorreu em 1995 no Rio de Janeiro (organizada quando 

houve o congresso da International Lesbian and Gay Association - ILGA) e, no ano 

se 1997, a de São Paulo, reuniu aproximadamente 2 mil pessoas na Avenida 

Paulista em torno de um som automotivo, com o sugestivo tema “Somos muitos, 

                                                   
17 Termo utilizado para referir-se a assunção da homossexualidade, remetendo ao ato de sair do 
armário. 



estamos em todas as profissões”. De lá para cá, a Parada ampliou o público 

chegando a sua 12ª edição em 2008, reunindo um número de participantes estimado 

em mais de 4 milhões de pessoas. O êxito notado pela “participação em massa” no 

evento é reflexo de três décadas de existência deste movimento em nosso país. 

Estas manifestações têm sido marcadas pela luta por reconhecimentos de 

direitos civis, ao longo destes anos e, principalmente por cobranças em torno de 

amparo legislativo, ou seja, a busca por aprovação de leis que definam as questões 

de conjugalidade, parentalidade, proteção física e anti-discriminação LGBT.  

De acordo com MacRae (1984), o primeiro grupo de afirmação homossexual 

brasileiro formou-se no final da década de 70, e sua base fundadora constitui-se de 

estudantes, artistas e intelectuais. O Somos, como assim foi denominado, nasceu no 

momento em que o Regime Militar estava em crise. Enquanto nos Estados Unidos e 

na Europa as lutas alcançavam avanços nas discussões, o grupo colocavam 

questões até então “invisíveis” à sociedade brasileira, que tinha (e ainda tem) raízes 

sólidas no pensamento conservador e tradicional evocado com veemência no 

militarismo. Vale ressaltar que este cenário se constitui de maneira diferenciada no 

Brasil, principalmente porque no país a homossexualidade não era considerada 

crime como em vários estados dos EUA e países africanos.  

Regina Facchini (2005) acrescenta que os ativistas do grupo participavam de 

debates em universidades, passeatas, manifestações de repúdio ao ódio e à 

intolerância. As discussões sobre sexualidades, àquela época escassas no Brasil, 

ocorriam junto a outros movimentos sociais, o que possibilitou outros olhares no 

debate sobre estes temas. Este grupo serviu de referência para muitos outros 

grupos se formarem por todo o Brasil, tais como: o Grupo Gay da Bahia, CORSA de 

São Paulo e Arco-Íris do Rio de Janeiro. Certamente, os grupos criados nas décadas 

de 80 e 90 herdaram muito do pioneirismo do Somos.  

Apesar de localizarmos no final dos anos 70 o surgimento do movimento 

homossexual, Green (2007) pontua que desde a década de 50 já havia gays e 

lésbicas que politizavam suas identidades em locais de lazer, como em bares, 

teatros e outros guetos, o que torna pertinente situar que é neste período que este 

movimento germinava. Porém, dada a configuração repressiva da sociedade 

brasileira, estas identidades politizadas limitavam-se ao gueto, que para MacRae 

(1984) constitui-se em um lugar onde as discriminações “são afastadas” e de 

construção de “uma nova identidade social”. 



Após a abertura política, já nos anos 80, outros grupos foram criados e a 

constituição do movimento LGBT, na época movimento homossexual, ganhou outra 

face. É necessário destacar também o advento da AIDS, um dispositivo que de 

inquisidor tornou-se motivador de luta, e a desestigmatização da AIDS como “peste 

gay” passou a ser um pilar central no reconhecimento das questões LGBT no Brasil. 

É neste período que os primeiros grupos de ativismo passaram pelo processo de 

onguização, justificado na necessidade de institucionalização para pleito de 

financiamento, para desenvolvimento de atividades de prevenção a AIDS.  

No Brasil, o Projeto de Lei nº. 1151/95 de autoria da Deputada Marta 

Suplicy, previa a parceria civil registrada (PCR) entre pessoas do mesmo sexo, 

visando à proteção dos direitos à propriedade, usufruto de bens caso o parceiro 

venha a falecer, pensão e plano de saúde, entre outras. De acordo com Mello 

(2005), o projeto da PCR buscava dar contornos jurídicos a legalização da união civil 

entre casais homossexuais, estabelecendo um contrato entre as duas pessoas, que 

garantiriam alguns direitos que se restringiam aos casais heterossexuais e se tratava 

de estabelecimento de deveres, impedimentos e obrigações de caráter patrimonial. 

A Frente Parlamentar pela Cidadania Homossexual foi criada em 2003 com 

objetivo de reunir todas as parlamentares comprometidas com os direitos humanos 

de pessoas LGBT, no combate à discriminação e ao preconceito de todos os tipos, a 

luta contra a homofobia e com a aprovação de proposições legislativas de interesse 

das LGBT brasileiras. 

No que se refere à questão da parentalidade lésbica, em nosso país o 

debate veio à tona com o conhecido “caso Cássia Eller”, onde pai/mãe e a 

companheira da cantora disputaram na justiça a guarda do filho da mesma. 

Recentemente, incorpora-se também a luta pela criminalização da homofobia, a 

partir do entendimento da necessidade de uma punição aos perpetradores da 

violência homofóbica. O Projeto de Lei 122/2006 que criminaliza qualquer forma de 

discriminação as pessoas LGBT está em trâmite no Senado Federal, e tem sido 

criticado com rigor pelos senadores evangélicos e da Frente Parlamentar Cristã. Tal 

projeto é reconhecido como bandeira prioritária por grande parte dos grupos/ONG 

de ativismo LGBT. 

Os “ganhos” jurídicos em oposição a ausência de leis específicas que 

garantam direitos as LGBT tem se naturalizado no discurso deste movimento, bem 

como o direito de “punição” ao que lhe violenta. A aprovação do Projeto de Lei 



122/2006 se estabelece como primazia deste movimento e se mostra possível 

(como vemos nos dados da pesquisa abaixo), mas ao mesmo tempo coloca em 

questão nossa ineficiência para construirmos uma sociedade pautada na defesa dos 

direitos humanos e por valores éticos como a liberdade e a alteridade. 

Betânia Ávila (2003) entende que a transformação social é o espaço 

histórico da confluência dos vários sujeitos políticos. A estratégia política de ação 

coletiva entre vários sujeitos em defesa de muitas causas, a compreensão das 

linguagens e dos sentidos de cada movimento é imprescindível para permitir a 

inteligibilidade entre eles e a capacidade de reunir lutas e manter autonomia.  

 

2.3 O Programa Brasil sem Homofobia, Conferencia Nacional LGBT e o Plano 

Nacional LGBT: analisando aspectos gerais. 

 

Desde a emergência do movimento LGBT, a violação de direitos humanos e 

sociais, a invisibilidade nas políticas públicas e a intolerância vivenciada nas 

relações sociais impõem a necessidade da efetivação do Estado laico, já garantido 

constitucionalmente no Brasil. Mais que isso, que o Estado assuma o compromisso 

de equiparar os direitos entre heterossexuais e homossexuais. Apesar de termos 

desde o final dos anos 80 algumas ações governamentais decorrentes de demandas 

destes segmentos, como as políticas para prevenção e tratamento do HIV/AIDS, 

geralmente voltadas para o âmbito da saúde e outras no âmbito da segurança 

pública, como identificado no Plano Nacional de Direitos Humanos II (PNDH II). 

Retomaremos agora o processo de elaboração deste programa, salientando nossas 

análises sobre o mesmo. 

O primeiro mandato de Lula (2002-2006) foi marcado por diálogos 

freqüentes com o movimento LGBT. A relação próxima entre o Partido dos 

Trabalhadores (PT) e a ABGLT18 (Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais) direcionou também este diálogo, já que no 

Brasil, e no mundo ocidental, os partidos tidos de esquerda têm sido mais 

progressistas e atentos às questões LGBT. 

                                                   
18 Fundada em 1995 a ABGLT é a maior rede de articulação LGBT do Brasil e da América Latina, 
congregando um número expressivo de organizações filiadas. Tem sido ela a principal negociadora e 
representante deste movimento na elaboração do BSH na época. Neste sentido, nos lembramos das 
críticas de Spivak (2003) sobre quem pode “falar sobre” e “falar por” dentro dos grupos e movimentos 
sociais, contribuindo para criação hierarquias dentro dos próprios grupos subalternos. 



As políticas neoliberais, iniciadas no Governo Collor a partir de 1989 e 

consolidadas no Governo de Fernando Herinque Cardoso, se evidenciam também 

no Governo Lula. Pois, é possível constatar estas políticas nos objetivos do Plano 

Plurianual – PPA 2004-2007, onde o BSH está previsto, o diálogo e apoio financeiro 

por parte do Estado às instituições não-governamentais, configurando-se na 

desresponsabilização por parte do Estado em executar as ações previstas. 

Confirmam-se assim, sob nosso ponto de vista, as reflexões de Carlos Montaño 

(1999) em relação aos mecanismos que configuram a responsabilidade pela 

garantia de direitos sociais através da formulação de políticas públicas e demais 

ações nesse sentido transitar “das lógicas do Estado às lógicas da sociedade civil” 

(p. 48). 

Para fins de contextualização, é importante ressaltar que de acordo com 

Perry Anderson (1995, p. 09) o neoliberalismo é “um movimento ideológico, em 

escala verdadeiramente mundial, como o capitalismo jamais havia produzido”. O 

marco de criação do neoliberalismo data do pós-guerra (em 1944), com o texto “O 

Caminho da Servidão” de Friedrich Hayek. O seu impulso inicial foi basicamente 

uma reação teórica e política ao Estado de Bem-Estar Social (Welfare State). O 

argumento básico da autora era que “o novo igualitarismo (...) deste período, 

promovido pelo Estado de bem-estar, destruía a liberdade dos cidadãos e a 

vitalidade da concorrência, da qual dependia a prosperidade de todos” 

(ANDERSON, 1995, p.10). 

Acusava-se que as principais raízes da crise capitalista do período pós-II 

Guerra, era o poder considerado pernicioso dos sindicatos, que haviam 

desequilibrado as bases de acumulação capitalista, cuja proposta central era manter 

um Estado forte somente nas questões do controle do dinheiro e do poder dos 

sindicatos. A partir daí, a meta dos governos deveria ser a estabilidade monetária, 

alcançada a partir do seguimento de algumas prescrições: disciplina orçamentária, 

contenção de gastos sociais e manutenção da taxa natural de desemprego 

(ANDERSON, 1995, p. 10). 

Neste sentido, entendemos que intenções como as propostas no PPA 2004-

2007, significam um ato de transferência de responsabilidades, dissuadido pela 

falácia de uma pseudo-participação – na qual a categoria sociedade civil aparece 

notoriamente no discurso governamental enquanto co-partícipe da transformação de 

uma sociedade injusta e excludente em uma sociedade justa e solidária. No que 



tange as demandas LGBT e ao BSH, a execução das ações tem sido centralizadas 

nas mãos das ONGs de ativismo, o que parece mais uma forma de 

desresponsabilização do Estado do que uma proposta de autonomia à sociedade 

civil a desenvolver serviços sociais. 

Assim, no ano de 2004 o governo federal através da Secretaria Especial de 

Direitos Humanos (SEDH), no âmbito do Programa Direitos Humanos, Direitos de 

todos, propõe o Programa Brasil Sem Homofobia (BSH). Com o objetivo de 

“promover a cidadania GLBT, a partir da equiparação de direitos e do combate à 

violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a especificidade de cada um 

desses grupos populacionais” (CONSELHO, 2004, p. 11). O programa se desdobra 

em 53 ações, divididas em 11 eixos, voltadas para: 

 
a) apoio a projetos de fortalecimento de instituições públicas e não-
governamentais que atuam na promoção da cidadania homossexual e/ou no 
combate à homofobia; b) capacitação de profissionais e representantes do 
movimento homossexual que atuam na defesa de direitos humanos; c) 
disseminação de informações sobre direitos, de promoção da auto-estima 
homossexual; e d) incentivo à denúncia de violações dos direitos humanos 
do segmento GLTB (CONSELHO, 2004, p. 11).  

 

Os 11 eixos são compostos por ações direcionadas a: I - Articulação da 

Política de Promoção dos Direitos de Homossexuais; II - Legislação e Justiça; III - 

Cooperação Internacional; IV - Direito à Segurança; V - Direito à educação; VI - 

Direito à saúde; VII - Direito ao trabalho; VIII - Direito à cultura; IX - Política para 

Juventude; X - Política para mulheres; XI - Política contra o racismo e homofobia. 

Destacam-se também os pontos de a implantação, monitoramento e 

avaliação do programa, que explicitam a relação direta com representantes do 

segmento LGBT do período de elaboração das ações do BSH.  

A presença conjunta do movimento LGBT na elaboração do documento 

pode ser percebida principalmente pelo léxico utilizado no texto. As marcas da 

política identitária são perceptíveis. Como exemplo, destacamos a utilização do 

termo “orientação sexual”, que se apresenta no BSH contido no glossário da 

seguinte forma: 

 
Orientação sexual é a atração afetiva e/ou sexual que uma pessoa sente 
pela outra. A orientação sexual existe num continuum que varia desde a 
homossexualidade exclusiva até a heterossexualidade exclusiva, passando 
pelas diversas formas de bissexualidade. Embora tenhamos a possibilidade 
de escolher se vamos demonstrar, ou não, os nossos sentimentos, os 
psicólogos não consideram que a orientação sexual seja uma opção 



consciente que possa ser modificada por um ato da vontade (CONSELHO, 
2004, p. 29). 

 

Presenciamos uma compreensão determinista e psicologizante da 

sexualidade, como se esta fosse natural. O fato de perceber a sexualidade como 

uma atração demiurgo distancia-nos de entendê-la como “uma instituição social 

como outra e que sua existência se deve a um processo de construção que em nada 

difere de todo o processo de institucionalização da realidade” (SOUZA FILHO, 2008, 

p. 55). Para Weeks (1983) a sexualidade é social, pois é construída como todas as 

outras esferas da vida, através de arbitrariedades, sob moralismos e convenções 

históricas, que vão se naturalizando e universalizando, criando hierarquias de 

normalidades e aceitação social. Estas percepções naturalizadas são incapazes de 

questionar radicalmente as normativas de gênero e sexualidade e, no campo das 

políticas sociais, este questionamento poderia possibilitar a elaboração de políticas 

sexuais que se aproximassem da efetiva democracia sexual.   

Estas incoerências parecem configurar um cenário de dificuldades e 

impossibilidades de conquistas, exatamente pela incapacidade de questionamento 

dos padrões de convenção e pela recusa de políticas heteronormativas, que 

fortalece ainda mais, a homofobia presente no Estado. Vemos que, após 05 anos de 

lançamento do BSH, sua execução enfrentou muitas dificuldades no que diz respeito 

a ampliação e transversalização às políticas macro, tendo como ações realizadas: 

apóio a projetos de ONGs; capacitação de militantes e ativistas; criação de núcleos 

de pesquisa em universidades públicas; projetos de capacitação de professores da 

rede pública; programas na área de saúde e prevenção de DST/AIDS; e a criação de 

centros de referência em direitos humanos e combate a crimes de homofobia.  

Até 2008 houveram várias atividades realizadas, porém dispersas e sem 

continuidade, envolvendo muito mais as próprias ONG’s que fazem ativismo que 

órgãos estatais. Como exemplo disso, temos os centros de referência19 que se 

vinculavam as ONGs, que após dois anos de convênio com a SEDH, acabaram 

fechando suas atividades como em Goiânia/GO e Rondonópolis/MT. Em alguns 

                                                   
19 Sobre os centros de referência em direitos humanos e combate a homofobia e sua relação com a 
política nacional de segurança pública, ver Bruna Irineu e Josiley Rafael (2009). 



casos estes centros estão sendo ou foram realocados em secretarias do estado e, 

em outros, deixaram de funcionar por falta de recurso, como em Porto Alegre/RS20. 

Dentre os compromissos firmados no BSH, o governo decretou a realização 

da I Conferência Nacional de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais, intitulada “Direitos Humanos e Políticas Públicas: O 

caminho para garantir a cidadania de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais”, realizada nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2008, com o objetivo de: 

 
I - propor as diretrizes para a implementação de políticas públicas e o plano 
nacional de promoção da cidadania e direitos humanos de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais - GLBT; e II - avaliar e propor estratégias 
para fortalecer o Programa Brasil Sem Homofobia (BRASIL, 2007, p. 01). 

 

A Conferência Nacional deveria ser precedida pelas conferências regionais 

e/ou municipais e estaduais, nelas seriam eleitas delegadas que participariam da 

etapa nacional. As conferências foram balizadas pelo texto-base e pelo regimento 

interno. Estas etapas regionais e estaduais tiveram por objetivo construir propostas 

para balizar as políticas públicas para LGBT em nível estadual e municipal.  

Tiago Duque (2009) problematiza o conteúdo do texto-base da conferência 

nacional e do regimento da mesma, considerando os aspectos de hierarquização 

sexual, contidos no texto-base quando este considera de fórum íntimo a relação 

afetivo-sexual entre pessoas do mesmo sexo, apenas entre pessoas adultas (não 

reconhecendo as relações homossexuais entre jovens, por exemplo); e os aspectos 

de divisão de gênero na composição das delegações que deveriam destinar no 

mínimo 50% das vagas ao gênero feminino, que para ele reforçaria o “binarismo de 

gênero com bases na diferenciação sexual” (p. 07). 

Os estados tiveram que, por via de decreto, organizar suas conferências e 

enviar suas delegadas para Brasília, para coletivamente pautar propostas de 

políticas públicas para esta população. Participaram da Conferência 569 delegadas 

(divididas em poder público e sociedade civil), 441 observadoras e 108 convidadas. 

E como um acontecimento inédito no mundo e a presença do Presidente Lula na 

abertura, que foi ovacionado e fez questão de colocar boné da ABGLT e segurar a 

                                                   
20 Tanto nas propostas da Conferência Nacional quanto no Plano LGBT, a manutenção dos Centros 
de Referências em Direitos Humanos e Combate à Homofobia pelo Estado, enquanto política pública 
de Estado, com dotação orçamentária própria, aparece. 



bandeira do arco-íris21. Com um discurso marcado pela reparação histórica e pelo 

paternalismo, como mostra o seguinte trecho, o Presidente iniciou a conferência:  

 
Então, quando o Tony Reis fala que nunca antes na história do planeta um 
presidente convocou uma conferência como esta, eu fico orgulhoso porque 
nós estamos vivendo no Brasil um momento de reparação.  
[...] É esse o jeito de governar uma família que tem 190 milhões de filhos. 
Não é filho único, não temos apenas uma religião, não temos apenas uma 
opção sexual (BRASIL, 2008b, p. 275). 

 

Esta convocação inédita e a presença 1.000 pessoas que transitaram pela 

Conferência deixaram o cenário com aspecto de “país das maravilhas”, mas 

suficiente para percebermos as disputas identitárias que se iniciaram logo no 

primeiro dia, quando se discutia a redefinição da posição das letras na sigla GLBT. A 

ABGLT e a ABL (Associação Brasileira de Lésbicas) sugeriram que o L fosse à 

frente argumentando a invisibilidade dupla das mulheres lésbicas, havendo 

resistência de algumas pessoas que, mesmo após a aprovação da proposta de se 

usar LGBT ao invés de GLBT, expunham cartazes dizendo: “Em minha cidade 

continuaremos usando GLBT”.  

Cabe ressaltar que a Conferência contou com 51% de participantes que se 

identificaram enquanto gays; 28% como lésbicas; 13% de travestis; 2% de travestis 

masculinos e 6% de transexuais femininas. A fixidez de identidades e disputas 

internas pautadas na diferença destas identidades se mostrou desde o primeiro 

minuto na Conferência, enquanto as L, os G e T’s se impunham no debate, a 

invisibilidade bissexual ficou nítida. Além das discussões iniciais, na plenária de 

abertura, estas disputas e querelas internas foram retomadas no momento de 

aprovação das moções de apoio, repúdio, reivindicação e louvor.  

A programação ocorreu com apresentação de painéis que traziam pessoas 

do movimento LGBT e do Poder Público, e sessões para as proposições, grupos de 

trabalho, que foram feitas em 10 eixos: I – direitos humanos; II – saúde; III – 

educação; IV – justiça e segurança pública; V – cultura; VI – trabalho e emprego; VII 

– previdência social; VIII – turismo; IX – cidades; X – comunicação. Sendo 

aprovadas ao todo 510 propostas, que deram origem ao Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT. 

No aspecto geral, as propostas da Conferência firmaram apoio ao BSH, 

reconhecendo a necessidade de ampliá-lo, como na seguinte proposição: 

                                                   
21 Símbolo histórico da luta dos movimentos LGBT. 



 
2. Implantar e implementar o Programa Brasil sem Homofobia nos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, nas três esferas de governo (Federal, 
Estadual e Municipal) garantindo que se torne uma Política de Estado, 
ampliando sua divulgação no âmbito internacional (BRASIL, 2008, p.05). 

 

Esta proposição localiza-nos diante da luta deste segmento por 

reconhecimento e compromisso do Estado com suas demandas. Esta luta tem se 

dado pela pressão no Poder Executivo, por formulação de políticas públicas que 

contemplem as LGBT. Como vemos nas propostas número 14, 36 e 72 da 

Conferência Nacional: 

 
14. Assegurar, nas políticas públicas, a inserção da defesa dos direitos da 
população LGBT na luta dos demais grupos historicamente estigmatizados 
em função de sua origem geográfica, etnia, raça, condição física e idade. 
[...] 
36. Criar o Plano Nacional de combate à homofobia, lesbofobia e transfobia 
e de Promoção da Cidadania LGBT, com recursos garantidos por dotações 
orçamentárias (LOA/LDO/PPA). 
[...] 
72. Criar, por meio de Lei, a Secretaria Nacional de Políticas Publicas para 
a população LGBT, visando o enfrentamento da homofobia, com as 
atribuições de elaborar, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas 
para LGBT tendo como referência a execução do Programa Brasil sem 
Homofobia e do Plano Nacional de Cidadania e Direitos Humanos de LGBT 
(BRASIL, 2009, p. 06-12). 

 

O Plano LGBT foi lançado recentemente, em 14 de maio de 2009, e 

compilou as proposições da conferência nacional em 2 eixos estratégicos: I - 

Promoção e defesa da dignidade e cidadania LGBT ; II – Implantação sistêmica das 

ações de promoção e defesa da dignidade e cidadania LGBT, com ações a serem 

desenvolvidas a curto prazo (ainda em 2009) e em médio prazo (até 2011) 

distribuídas entre os ministérios: da Saúde; Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome; Trabalho e Emprego; Previdência Social; Relações Exteriores; Turismo; 

Justiça; Segurança Pública; Educação; Cultura; Defesa; Cidades; Meio Ambiente; 

Planejamento, Orçamento e Gestão; e a SEDH.  

O documento mostra que “o Plano contempla, numa perspectiva integrada, a 

avaliação qualitativa e quantitativa das propostas aprovadas na Conferência 

Nacional GLBT, considerando ainda a concepção e implementação de políticas 

públicas” (BRASIL, 2009, p. 09). Tem como objetivo: 

 
Orientar a construção de políticas públicas de inclusão social e de combate 
às desigualdades para a população LGBT, primando pela intersetorialidade 
e transversalidade na proposição e implementação dessas políticas 
(BRASIL, 2009, p. 10). 



 

Diferentemente do BSH, o Plano LGBT foi construído por uma equipe 

técnica com servidores de todos os ministérios, não tendo part icipação de 

representantes do movimento LGBT na sistematização do mesmo. Isto pode 

sinalizar os limites do processo de participação política e controle social (MOUFFE, 

1996) incitados nos objetivos do texto-base da conferência LGBT e o reforço das 

hierarquias discursivas: quem pode e quando se pode falar (SPIVAK, 2003).  

Apesar de uma das diretrizes, a número 5.35, do Plano contemplar a 

“participação social no processo de formulação, implementação e monitoramente 

das políticas públicas para LGBT”, o próprio monitoramento e a avaliação das ações 

do plano, que na época do BSH esteve completamente nas mãos do movimento 

LGBT, se restringem agora ao poder público, sendo a sociedade civil convidada 

apenas para participar das reuniões de monitoramento: 

 
Para dar suporte ao Grupo de Trabalho Interministerial (GT), será 
constituído o Comitê Técnico, composto pela Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil (SAM/PR), pela Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos (SPI) do Ministério do Planejamento e pela 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos - SEDH, conforme o 
organograma [...] A sociedade civil, por meio de representação das 
entidades de LGBT, e a Frente Parlamentar Pela Cidadania LGBT 
participarão das reuniões do Grupo de Trabalho Interministerial como 
convidada (BRASIL, 2009, p. 41-2). 

  

Isto pode significar maior compromisso do Estado com as demandas LGBT, 

como também pode demonstrar impedimentos à participação e controle social das 

LGBT nas políticas públicas. Contudo, o Plano LGBT em acordo com o proposto na 

Conferência, menciona como estratégia para ampliação da participação social deste 

segmento a inclusão nos conselhos de políticas setoriais (saúde, assistência social, 

previdência social, entre outros) e a criação do Conselho Nacional LGBT, e como 

proposta também, a criação destes em nível estadual. 

 
2.1.7 Fomentar a inclusão do tema LGBT na pauta dos conselhos nacionais 
de políticas setoriais. 
[...] 
2.6.3 Criar o conselho nacional de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais, garantindo paridade entre governo e sociedade civil, 
assegurando na representação da sociedade civil a paridade dos 
segmentos LGBT e o recorte de gênero, étnico-racial e considerando as 
dimensões geracionais, regionais e deficiências (BRASIL, 2009, p.36-40) 

 

Desta forma, vemos que o percurso das políticas públicas para LGBT no 

Brasil, iniciado com o PNDH II e BSH se consolida com o Plano LGBT, que é fruto 



da I Conferência Nacional LGBT, está imbricado em hierarquias no âmbito das 

relações Estado x sociedade civil, Estado x movimento LGBT, movimento LGBT x 

população LGBT, poder público x sociedade civil. Estas disputas constantes e a 

busca por legitimidade compõem o cenário das lutas por atendimento das demandas 

LGBT, que consegue o outorgamento de suas demandas por concessão do Estado, 

mas também por conquista política (PASTORINI, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – “Cantos de alívio pelo que se foi, cantos de espera pelo que há de vir”: a 

inserção das demandas LGBT nas políticas de previdência social brasileira. 



 

 

Despojado do que já não há, salto no vazio do que ainda não veio, minha 
boca cantará cantos de alívio pelo que se foi, cantos de espera pelo que há 
de vir. 

Caio Fernando Abreu 
 

 

Neste capítulo traçamos um panorama da previdência social brasileira 

enquanto direito social e política pública, tratando de seus aspectos gerais e focando 

o olhar para as questões específicas que envolvem gênero e sexualidade, 

especialmente no tocante aos direitos previdenciários da população LGBT. 

Retomamos o processo concessão-conquista de isonomia na previdência social 

dando destaque à publicização do debate sobre a parceria civil registrada, ao 

processo pré-aprovação da Instrução Normativa 24/2001 do Instituto Nacional de 

Seguridade Social/INSS e a questão da adoção de crianças por LGBT. Finalizamos 

discutindo a recorrência de demandas LGBT nas políticas de previdência social 

brasileira, a partir da análise do Programa Brasil sem Homofobia (BSH), das 

propostas de resoluções acerca do eixo sobre a previdência social na Conferência 

Nacional de Políticas Públicas para LGBT e do Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos de LGBT. 

Ressaltamos que em nossas análises sobre o processo de construção da 

política de previdência social brasileira, no âmbito dos direitos LGBT, levamos em 

consideração “a existência de uma cultura política que se mantém ao longo do 

autoritarismo, sugerindo um entendimento da democratização como um processo 

mais longo de transformação da cultura política e das relações Estado-sociedade” 

(AVRITZER, 1995, p.109-110).  

Compreender o movimento histórico é essencial para balizar as conquistas 

efetivas, ainda que limitadas pelos marcos estrutural da ordem capitalista e dos 

micro-políticos que envolvem o campo de gênero e sexualidades. Ou seja, refletir 

acerca dos “cantos de alívio pelo que se foi” e dos “cantos de espera pelo que há de 

vir”, como em Caio Fernando Abreu, requer a apreensão das contradições presentes 

nos processos de concessão-conquista destas políticas públicas. 

 

3.1 Breve cenário da política de previdência social no Brasil. 

 



Entendemos a previdência social como um referencial de proteção social 

(FALEIROS, 2002) que não se resume a uma estrutura técnica de seguro social, de 

caráter contributivo. Ressalta-se que quanto mais restritiva a previdência social 

maior a demanda por benefícios assistenciais. A previdência social é assinalada 

pela relação de interdependência com a assistência social, seus benefícios estão 

vinculados a cobertura da trabalhadora em situação de adversidade (doença, 

velhice, morte, etc), enquanto na assistência social os benefícios são vinculados ao 

risco, a vulnerabilidade e fragilidades (BOSCHETTI, 2006). 

Nota-se que práticas de assistência fazem parte da história há séculos, com 

especial vinculação com o sagrado, o religioso e a caridade. Isto dificultou o 

reconhecimento tanto da assistência social quanto da previdência social enquanto 

direito social (BOSCHETTI, 2006). E o caminho da transição do “dever moral” ao 

“dever legal” no Brasil se inicia por pressão dos trabalhadores nas décadas de 20 e 

30 do século XX. O terreno das políticas de previdência social em nosso país é 

fortemente marcado pelas lutas sociais imbricadas em conflitos e consensos.  

Este processo se inicia e se intensifica no governo de Getúlio Vargas, 

quando estas ações começam a ser identificadas enquanto políticas de 

obrigatoriedade estatal. A previdência social estabelece uma relação com o mundo 

do trabalho. No ano de 1821, um decreto do Príncipe Regente Pedro de Alcântara 

tornou-se o primeiro texto legal que registrou o tema Previdência Social no Brasil, 

embora identifiquemos também a existência de um plano de proteção dos oficiais da 

Marinha (1793), que concedia pensão às viúvas e filhas dependentes; e o 

MONGERAL (1835), que foi um programa de amparo aos funcionários do Ministério 

da Economia (FALEIROS, 2002).  

A partir de 1920 vemos que a legislação social brasileira se estabeleceu 

progressiva e gradualmente no âmbito da cobertura do mundo do trabalho. Mas ao 

invés de assegurá-lo e garantir proteção social a toda à população, como propõe 

Robert Castel (1995), centrou-se apenas na regulação das relações de trabalho. O 

marco deste paradigma de proteção social, de acordo com Ivanete Boschetti (2006), 

é a primeira lei de previdência social. A Lei Eloy Chaves de 1923, pautada no 

modelo de caixas privadas de previdência social, em que se assegurava prestações 

de substituição de renda (em caso de velhice, invalidez, doença e morte), influência 

do modelo alemão bismarckiano. Através da contribuição das trabalhadoras e 

empregadoras, a partir de um sistema de repartição, se organizam os fundos no 



sistema nacional público (o INPS – Instituto Nacional de Previdência Social - até 

1990, depois denominado INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social). 

Vicente Faleiros (2002) ao retomar os conflitos acerca da previdência social 

entre os anos de 1979-2002 nos governos de João Figueiredo, José Sarney, 

Fernando Collor e Itamar Franco, destaca que as disputas se deram entre dois 

blocos. Havia os que defendiam mais intervenção do Estado e menos do mercado, e 

os que defendiam menos interferência do Estado e mais regulação do mercado na 

política econômica e financeira do país, ou seja, “regime estatal versus capitalização 

privada” (p. 36). A autora também enfatiza que a previdência não se caracteriza 

como um instrumento de redistribuição de renda, “mas de distribuição de ativos e 

inativos, jovens e idosos, sãos e doentes, válidos e inválidos, através de um fundo 

controlado pelo Estado” (p. 37), denominado pela autora de “solidariedade 

horizontal”. 

Ao longo destes anos a previdência social sofreu várias mudanças e 

alterações nas formas de contribuição, repartição e organização. Entretanto, 

assumiu caráter de seguridade social apenas em 1988 com a promulgação da nova 

Constituição Federal, ou seja, é somente neste momento que a previdência passa a 

ser reconhecida como direito social.  

 
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
[...] 
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 
I – cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;  
II – proteção à maternidade, especialmente à gestante; 
III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 
IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados 
de baixa renda; 
V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.  

 

Em relação ao reconhecimento da previdência social enquanto direito social 

na Constituição de 1988, existem duas dimensões que devem ser problematizadas. 

A primeira se refere ao caráter contributivo desta política, e a segunda à regulação 

da cidadania baseando-se no “familismo anti-homossexual”, expressão utilizada por 

Mello (2005) quando se refere à negação da condição de cidadania a gays e 

lésbicas sustentada no “vazio jurídico” relativo aos direitos conjugais e parentais 

desta população. 



Apoiamo-nos em Ivanete Boschetti (2006) e Vicente Faleiros (2002) quando 

estas criticam o caráter contributivo da previdência estabelecido na Constituição de 

1988. Para as autoras, o que se mostra aí é uma relação paradoxal, de uma política 

contributiva numa sociedade não-salarial. A crítica se fundamenta no paradoxo do 

reconhecimento de direitos previdenciários ao conjunto de trabalhadoras que 

contribuem com a previdência a partir de descontos no valor bruto salarial destas. O 

que implica o não reconhecimento destes direitos de maneira universal. Somente 

aquelas que possuem salário e um vínculo formal teriam tais direitos, o que na 

realidade do país sempre foi algo distante.  

O Brasil é marcado por um capitalismo imaturo, uma industrialização tardia, 

pela consolidação do americanismo22 e pelo atravancamento do neoliberalismo 

antes mesmo da consolidação do liberalismo (COUTINHO, 2000). Isso implica 

reconhecer que a situação do “pleno emprego” marca do Estado de Bem-Estar 

Social (Welfare State), não se concretizou no Brasil. Pelo contrário, aqui as 

situações recorrentes são as do trabalho informal, dos vínculos atípicos e da 

terceirização, processo este que foi intensificado no início dos anos 90 com a 

mundialização do capital23. A contra-resposta teórica e política ao Welfare State 

ocorreu pela via do neoliberalismo, que nas políticas sociais latino-americanas se 

conformam na descentralização de serviços sociais, na redução orçamentária dos 

setores sociais, na focalização e no apelo à família (nuclear) e aos órgãos da 

sociedade civil sem fins lucrativos (SOARES, 2002). 

O “familismo” que atinge a política de previdência social pode ser percebido 

desde seu regime geral cujos benefícios se restringem às seguradas e suas 

“famílias”, sendo considerados familiares: cônjuges, companheira, filhas, irmãs 

menor de 21 anos e pai/mãe. Como proteção contra perdas salariais por motivo de 

doença, acidente de trabalho, velhice, maternidade, morte e reclusão, estes 

benefícios são classificados em três grandes grupos: aposentadorias (por idade, 

tempo de serviço, especial e/ou invalidez), pensões (por morte) e auxílios (reclusão, 

                                                   
22 Termo utilizado por Gramsci (2001), que se refere à forma extrema de “revolução passiva” e de 

regulação das relações humanas e sociais produzidas pela ideologia americana. O americanismo não 
busca rearticular apenas o mundo da produção, mas também a esfera da reprodução da vida social, 
já que o controle do capital não incide somente na extração da mais-valia, mas implica, ainda, o 
consentimento e a adesão das classes à nova ideologia. 
23 François Chesnais (1996) afirma que a “globalização” não é algo "natural", mas um projeto com 
sujeitos bem determinados, que ocorreu de modo a garantir uma mobilidade irrestrita ao capital (suas 
mercadorias e seus serviços), sem travas políticas de quaisquer espécies, através da flexibilização. A 
este processo nada natural denomina “mundialização do capital”. 



doença e/ou acidente; salário-maternidade e salário-família). Esta proeminência da 

família nas políticas públicas em geral coloca à margem formas de vinculação 

afetivo-sexual não-autorizadas legalmente, como as vivenciadas por LGBT, além de 

não reconhecer outros arranjos afetivos senão os baseados na concepção de família 

heterossexual cristã. 

Leivas (2003) assinala que estes entraves na garantia de direitos a (casais) 

homossexuais se dá pelo reconhecimento apenas aquela entidade familiar 

constituída por um homem e uma mulher, conforme art. 226 da CF. Segundo 

Gonçalves (2001), a família heterossexual se instituiu enquanto único modelo, 

possível de tal forma que “a invenção de novas formas de vida se torna praticamente 

impossível” (p. 14).  

Este modelo reforça a subalternização da mulher enquanto legítima 

cuidadora das filhas e é reiterado na política de previdência social24 quando este 

prevê salário-maternidade às mulheres e fortalece a distinção entre o “ser pai” e o 

“ser mãe”. Quem está autorizada a “cuidar” das crianças e quem é legitimada a fazer 

isso quase que como um atributo essencializado do que é “ser mulher” ou do que 

não é “ser homem” (WITTIG, 2006). Obviamente não podemos desconsiderar que 

estes direitos no âmbito da legislação trabalhista são conquistas das lutas dos 

movimentos feministas, e no Brasil há poucas incidências de manifestações de 

homens25 que requerem o direito à paternidade e aos benefícios já garantidos no 

caso da maternidade. 

A gravidade da discriminação se explícita ainda mais nos hierarquias entre 

as relações heterossexuais e homossexuais pautadas na opressão sexual e na 

injustiça erótica (RUBIN, 1989). A hierarquização dos atos sexuais nas sociedades 

ocidentais modernas fora observada por Gayle Rubin (1989), cujas conclusões 

explicitam o estabelecimento social de uma sexualidade boa e outra ruim. A boa 

seria a vivenciada por pessoas de sexo diferentes, em pares de mesma geração, 

para reprodução e de forma monogâmica, enquadrando-se então no topo da 

pirâmide erótica os casais heterossexuais reprodutores casados, seguidos pelos 

                                                   
24 Estas diferenciações de gênero também são fortalecidas no âmbito das políticas de assistência 

social, a exemplo do Programa Bolsa Família, cuja beneficiária só pode ser do sexo (biológico) 
feminino. No âmbito dos direitos trabalhistas, podemos citar a inexistência de um período de “licença-
paternidade” com duração equivalente à licença-maternidade. 
25 Destaca-se aqui o trabalho desenvolvido pela ONG Papai, de Recife/PE, cuja produção tem se 
desenvolvido no âmbito das discussões acerca das masculinidades não-hegemônicas e equidade de 
gênero. 



heterossexuais monogâmicos não casados. Na base da pirâmide estariam os casais 

inter-geracionais, travestis, transexuais, sadomasoquistas e profissionais do sexo. 

As lésbicas e gays que vivenciam relações estáveis estariam no meio da pirâmide, 

no “limite da respeitabilidade”.  

O desenho da pirâmide nos remete ao conceito gramsciniano de hegemonia, 

já que a localização no topo denota o domínio político do sujeito que terá maiores 

possibilidades de reconhecimento jurídico, legal, moral, físico, material, estrutural e 

social devido a esta posição (GRAMSCI, 2001). Este domínio não ocorre sem a 

elaboração de um consenso social capaz de transformar o conjunto de construções 

culturais em senso comum, o que nos dá margem para pensar nesta elaboração de 

consenso como um espaço de conflitos e lutas que demonstram a possibilidade de 

mobilidade das posições de sujeito (MOUFFE e LACLAU, 1987).  

A fixidez das posicionalidades no âmbito desta pirâmide simbólica vem 

sendo questionada, entre outros, provocada pelo movimento LGBT (BUTLER, 2003), 

conforme mencionado anteriormente. E no que tange ao acesso às políticas de 

previdência social podemos destacar alguns embates envolvendo estas questões no 

Brasil, entre outros, a polêmica da inclusão do termo “discriminação por orientação 

sexual” no período da Constituinte; a propositura do Projeto de Lei que institui a PCR 

(Parceria Civil Registrada) entre pessoas do mesmo sexo; a criação de leis de 

proibição da discriminação por orientação sexual nos níveis municipais e estaduais; 

e a aprovação da Instrução Normativa do INSS, garantindo a possibilidade de 

inscrição de parceiras homossexuais no regime da previdência social.   

 

3.2 O local da previdência social nas demandas LGBT: resgate histórico. 

 

Como mencionamos anteriormente, a politização das demandas LGBT tem 

cenário fértil em meados da década de 90, especialmente pelo aumento das ações 

de combate a AIDS, que fortaleceu o ativismo antes constituído por grupos de 

convivência e que passaram a grupos de defesa de direitos (FACCHINI, 2005). A 

emergência da e o alto índice de AIDS ocasionou forte mobilização destes grupos, 

pressionando o governo federal a elaborar um programa de prevenção e de apoio às 

pessoas com HIV/AIDS, que posteriormente foi considerado modelo pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS (MELLO, 2005). 



O período da Constituinte (1986-1988) estudado por Câmara (2000), ilustra 

o cenário de pânicos morais26 diante da possibilidade de inclusão do termo 

“discriminação por orientação sexual” no texto da Constituição Federal, e nos remete 

à primeira instância do não-direito homossexual no Brasil. A autora recorre aos 

argumentos de um dos deputados do antigo Partido da Frente Liberal27 (PFL-PE), 

que se posicionou contrário a inclusão. Segundo o Deputado Salatiel Carvalho, “os 

evangélicos não querem que os homossexuais tenham igualdade de direitos porque 

a maioria da sociedade não quer” (p. 123).  

A rejeição explícita na fala do Deputado localiza as práticas afetivo-sexuais 

das homossexuais como desumanas, desprezíveis e ignóbeis, portanto não dignas 

de direitos. Butler (2003), ao mencionar as experiências destes sujeitos 

estigmatizados situa este domínio do “menos humano” no âmbito do abjeto, a 

oposição do hegemonicamente estabelecido. Conforme Câmara (2000), o deputado 

acrescenta em sua argumentação: “[...] os direitos que eles (homossexuais) 

entendem como seus podem ser prejudiciais à formação da própria família, podem 

ser prejudiciais, inclusive, à formação e à educação” (p. 129).  

Esta relação hierárquica de distanciamento entre “nós versus eles (os 

LGBT)” presente na fala do deputado mostra uma atitude ambivalente, de atração e 

de repulsa, em que as práticas não-heterossexuais perturbariam a ordem e 

provocariam a identidade heterossexual, por serem práticas que ameaçam o 

conforto da normalidade socialmente instituída. Neste caso, as práticas 

homossexuais são o abjeto, e o abjeto é ao mesmo tempo o “eu” e o “não-eu”, é 

aquilo que faz parte do “eu” e que é ao mesmo tempo expelido por este “eu” 

(BUTLER, 2003), é o monstruoso, o corrompido, o imundo e o horroroso que deturpa 

a hegemonia construída com sensação de “perfeitabilidade”, desestabilizando-a. 

Os resultados dessa mobilização, a favor e contra a inclusão do termo 

orientação sexual no texto constitucional, embora pouco expressivos juridicamente 

no período, foram de grande relevância por colocarem em discussão pública as 

demandas LGBT. O que repercutiu na elaboração das constituições estaduais, lei 

orgânica distrital e leis estaduais e municipais que incorporaram de algum modo o 

termo “discriminação por orientação sexual”. 

                                                   
26 Richard Misckolci (2008, p. 103) aponta que os pânicos morais são “mecanismos de resistência e 
controle da transformação societária” que surgem a partir do “medo social com relação às mudanças, 
especialmente as percebidas como repentinas e, talvez por isso mesmo, ameaçadora”.  
27 Atual Partido dos Democratas – DEM.  



De acordo com o levantamento realizado pelo ANIS (Instituto de Bioética, 

Direitos Humanos e Gênero) e pela Associação Lésbico-Feminista de Brasília 

Coturno de Vênus, até setembro de 2006 quatro estados (Alagoas, Mato Grosso, 

Sergipe e Pará) e uma Distrital (do Distrito Federal) incluíram a expressão 

“orientação sexual” nas proibições por discriminação em suas Constituições 

Estaduais. O direito à anti-discriminação homossexual, parafraseando uma 

expressão utilizada por Roger Raupp Rios (2003), também foi instituído por Decreto 

Estadual em outros quatro estados (Piauí, Rio de Janeiro, Paraíba e Minas Gerais) e 

por Lei Estadual em mais três estados (Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa 

Catarina). Assim, onze estados e o Distrito Federal que garantem 

constitucionalmente o direito à anti-discriminação as homossexuais28, o que não 

totaliza nem 50% dos estados brasileiros.  

Além disso, a proibição de discriminação por orientação sexual consta 

também na Lei Orgânica de dez municípios brasileiros (Aracaju/SE, Campinas/SP, 

Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Macapá/AP, Paracatu/MG, Porto Alegre/RS, São 

Paulo/SP, São Bernardo do Campo/SP e Terezina/PI). No entanto, em sua maioria 

proíbem genericamente a discriminação, sem prever penalidades para quem 

desobedecer esta proibição. 

São grandes as conquistas do movimento social LGBT, apesar dos poucos 

anos de existência (vinte anos). Contudo, parece não ter alcançado resultados mais 

eficazes no âmbito da formulação de leis e efetivação de direitos, se pensarmos que 

a fala de 1987 do Deputado, mencionada anteriormente, é sustentada em valores 

morais e religiosos e que ainda hoje ecoa com imenso poder no Congresso 

Nacional. Em grande medida inibe e tenciona as perspectivas de reconhecimento 

dos direitos LGBT no Brasil.  

Sobre a influência destas posições alicerçadas no moralismo religioso em 

detrimento do reconhecimento da cidadania de lésbicas e gays no Legislativo 

Federal, destacamos as análises de Luiz Mello (2005) acerca do debate sobre a 

parceria civil registrada (PCR) na Câmara dos Deputados. Os embates foram 

suscitados pela proposição do Projeto de Lei 1.151/95, por Marta Suplicy, na época 

                                                   
28 Utilizamos o termo homossexual para explicitar que nestas leis aprovadas o termo ”identidade de 
gênero” não aparece, e sim, apenas “orientação sexual”. Fazemos esta distinção para salientar as 
hierarquias de invisibilidade dentro da própria “sopa de letrinhas” “LGBT”. Nas leis aprovadas o que 
se contempla são as vivências de lésbicas e gays, deslocando as travestis e transexuais à margem 
da margem. 



Deputada Federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT-SP). Ao analisar os 

pronunciamentos nas reuniões da Comissão Especial e as sessões do plenário que 

discutiam o projeto de lei, Mello percebeu duas perspectivas nos discursos das 

parlamentares: as contrárias, que fundamentavam seus argumentos em preceitos 

religiosos, na defesa da instituição familiar (nuclear) e, em menor escala, na suposta 

inconstitucionalidade/ilegalidade do projeto (já que o art. 226 da CF define como 

instituição familiar aquela formada por um homem e uma mulher); e as favoráveis, 

que argumentavam a partir da “perspectiva científica e de defesa da 

cidadania/direitos humanos” (p. 96). 

Partilhamos da análise de Luiz Mello (2006) de que o debate sobre a PCR 

ultrapassou as diferentes concepções de direita e esquerda. Mais que isso, tornou 

pública disputas travadas no âmbito de diferentes concepções de cidadania, menos 

ou mais laicas. O projeto da PCR, mesmo não reconhecendo explicitamente as 

uniões homossexuais como núcleo familiar (na época), embora e não tenha sido 

aprovada29 (até hoje), publicizou a necessidade de isonomia de direitos entre casais 

heterossexuais e casais homossexuais. O reconhecimento ou não-reconhecimento 

das conjugalidades de lésbicas, gays, travestis e transexuais interfere diretamente 

no debate sobre previdência social, e sobre o lugar que esta tem ocupado nas 

demandas LGBT. 

No ano de 2000 as discussões sobre conjugalidade homossexual e a 

previdência social foram aquecidos pela Ação Civil Pública (do Ministério Público 

Federal) contra o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), ocorrida por 

denúncia do Nuances – Grupo pela Livre Orientação Sexual de Porto Alegre/RS, 

cujo objetivo era a extensão dos benefícios de pensão por morte e auxílio-reclusão 

aos casais homossexuais. Paulo Leivas (2003) afirma que a vedação do tratamento 

discriminatório contra homossexuais fundamentou-se no princípio da igualdade. 

Mesmo assim o INSS recorreu, alegando que a “liminar causaria sério gravame à 

ordem pública” (p. 112), lhe sendo recusado o pedido. Novamente o INSS interpôs 

agravo regimental, lhe sendo recusado por unanimidade no Tribunal Pleno. Isso 

mostra que o processo não correu de maneira tranqüila e amena, pelo contrário, a 

homofobia institucionalizada esteve tão presente quanto a disposição de luta contra 

ela dos procuradores responsáveis pelo caso. 

                                                   
29 Atualmente tramita no congresso o Projeto de Lei 4914/2009 que propõe o reconhecimento da 
união estável entre pessoas do mesmo sexo. 



Do mesmo modo que Paulo Leivas (2003), Roger Raupp Rios (2003) 

também considera que, embora a Constituição traga em seu art. 3º a 

obrigatoriedade de promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação como objetivos 

fundamentais da República Federativa, a vedação da discriminação por orientação 

sexual não está explícita em nenhum momento, o que tem dificultado processos de 

efetivação dos direitos LGBT. 

Sobre a ação contra o INSS, Paulo Leivas (2003) relata ainda que a 

possibilidade de reconhecimento da discriminação homossexual se deu na 

conclusão pelo Ministério Público Federal de que discriminação por sexo incluiria a 

orientação sexual. Isto pôde ser sustentado “lançando mão dos princípios de 

interpretação dos direitos fundamentais aceitos pela Doutrina Constitucionalista 

Internacional” (p. 119), e pautando-se também no princípio da isonomia, na 

igualdade de direitos. A partir desse entendimento, assegurou-se a proibição de 

qualquer discriminação sexual, como forma de garantir a inscrição de companheiros 

homossexuais como dependentes no regime geral da previdência social.  

Em abril de 2000, o Ministério Público Federal determinou a regulamentação 

da concessão dos benefícios da previdência a companheiras homossexuais. O INSS 

publicou em junho deste mesmo ano a Instrução Normativa nº 25/2000, que foi 

substituída em maio de 2001 pela Instrução Normativa nº 50/2001, cujo texto indica 

(Anexo A): 

 
Art. 22. O companheiro ou a companheira homossexual de segurado 
inscrito no RGPS passa a integrar o rol dos dependentes e, desde que 
comprovada a união estável, concorrem, para fins de pensão por morte e de 
auxílio-reclusão, com os dependentes preferenciais de que trata o inciso I 
do art. 16 da Lei nº 8.213, de 1991, para  óbitos ocorridos a partir de 
05/04/1991, ou seja, mesmo tendo ocorrido anteriormente à data da decisão 
judicial proferida na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0. 

 

Assim, reconhece-se o direito a companheira homossexual de requerer 

pensão por morte e auxílio-reclusão, a partir de comprovação da união estável 

através de no mínimo três dos seguintes documentos: a) Declaração de Imposto de 

Renda do segurado, em que consta o interessado como seu dependente; b) 

Disposições testamentárias; c) Anotação constante na Carteira Profissional - CP 

e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, feita pelo órgão 

competente; d) Declaração especial feita perante tabelião (escritura pública 

declaratória de dependência econômica); e) Anotação constante de ficha ou Livro de 



Registro de empregados; f) Certidão de nascimento de filho havido em comum; g) 

Certidão de Casamento Religioso; h) Prova de mesmo domicílio; i) Prova de 

encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da 

vida civil; j) Procuração ou fiança reciprocamente outorgada; l) Conta bancária 

conjunta; m) Registro em associação de qualquer natureza onde conste o 

interessado como dependente do segurado; n) Apólice de seguro da qual conste o 

segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária; 

o) Ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o 

segurado como responsável; p) Escritura de compra e venda de imóvel pelo 

segurado em nome do dependente; q) Quaisquer outros documentos que possam 

levar à convicção do fato a comprovar. 

A questão do reconhecimento da conjugalidade homossexual no 

requerimento ao direito à pensão por morte foi retomado no Ministério da 

Previdência Social, em 2007. No contexto da Reforma da Previdência Social, o 

Governo Federal instituiu em 22 de janeiro de 2007, no âmbito deste ministério, o 

Fórum Nacional da Previdência Social30, com a finalidade de promover o debate 

entre os representantes dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas, dos 

empregadores e do Governo Federal com vistas ao aperfeiçoamento e 

sustentabilidade dos regimes de previdência social e sua coordenação com as 

políticas de assistência social (BRASIL, 2009). 

Através de consensos e da explicitação dos dissensos, as participantes do 

Fórum buscaram apresentar subsídios para a elaboração de projetos legislativos 

com propostas de medidas com os ajustes necessários a garantir que a previdência 

social brasileira atenda os seus objetivos constitucionais (BRASIL, 2009). Este 

Fórum conseguiu formar consensos sobre os seguintes temas: I — Relacionados ao 

Mercado de Trabalho; II — Relacionados aos Benefícios por Incapacidade; III – 

Relacionados à Transição Demográfica; IV – Relacionados à Pensão por Morte; V — 

Relacionados à Questão de Gênero; VI — Relacionados à Gestão do Sistema 

Previdenciário e seu Financiamento; VII — Relacionados à Coordenação 

Previdência - Assistência Social; VIII — Relacionados à Previdência Rural (BRASIL, 

                                                   
30 O Fórum Nacional de Previdência Social realizou 12 reuniões, teve duração de 08 meses e obteve 
a participação do Governo (05 Ministérios, Casa Civil da Presidência da República, Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República), 09 centrais sindicais 
representando os trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas, 05 confederações representando 
os empregadores, além de observadores da sociedade civil, observadores e assessores técnicos do 
Ministério da Previdência Social. 



2009). Destacamos os temas IV e V que tocam em questões que dizem respeito a 

gênero e sexualidades.  

Identificamos que no tema “IV – Relacionado à Pensão por Morte” o único 

ponto de consenso dizia: “Deve-se reconhecer o direito à pensão por morte de 

companheiro homo-afetivo no Regime Geral de Previdência Social, observando as 

mesmas regras adotadas para os companheiros de diferentes sexos” (BRASIL, 

2009, p. 03). Este ponto se referia a uma demanda já garantida, neste período, pela 

Instrução Normativa nº 50/2001 do INSS e, embora a reiteração do compromisso 

com este direito nos pareça positiva ao mesmo tempo nos faz questionar: em quais 

momentos as homossexuais são percebidas enquanto sujeitos de direito na 

previdência social?  

A resposta a nossa questão pode estar nos pontos de consenso do tema “V 

– Relacionados à Questão de Gênero”. Neste ponto nota-se a redução do debate 

sobre gênero à categoria “mulher universal”, apresentado da seguinte maneira no 

documento com a síntese das atividades desenvolvidas pelo Fórum Nacional da 

Previdência Social: 

 
Uma vez reconhecidas às desigualdades de gênero, retratadas no 
tratamento diferenciado nas regras de acesso à Previdência Social 
estabelecidas na Constituição Federal, deve-se: 
1. Aprofundar políticas afirmativas de gênero, avaliar a sua evolução, medir 
seus efeitos positivos na redução das desigualdades e, em decorrência, 
buscar critérios de convergência para o acesso à aposentadoria entre 
homens e mulheres; 2. Recomendar que o Conselho Nacional de 
Previdência Social, o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, o Conselho 
Nacional da Seguridade Social proposto e instâncias afins realizem 
avaliações periódicas sobre o estado da participação das mulheres na 
Previdência e, em específico, de aspectos relativos à sua cobertura e 
participação no mercado de trabalho; 
[...] Deve-se incentivar e fortalecer a inclusão feminina no sistema 
previdenciário (BRASIL, 2009, p. 07). 

  

Deste modo, percebe-se que ao reconhecer as desigualdades entre 

mulheres e homens no âmbito da Previdência Social, a categoria gênero é utilizada 

para referenciar as desigualdades baseadas na diferença dos sexos, não 

contemplando na sua compreensão de mulher as transexuais e travestis, por 

exemplo. Beatriz Preciado (2008, p. 386) indica que a categoria de gênero “se trata 

de un modelo basado en la internalización, o la invisibilización, de los mecanismos 

de control, en la generación de formas de control difuso, reticular, hormonal y 

prostético”. Assim, o gênero tem servido especialmente para invisibilizar e inviabilizar 

reconhecimento de direitos a sujeitos que vivenciam as transexualidades e as 



travestilidades. A incompreensão, no âmbito das lutas sociais, de que gênero 

também perpassa às questões LGBT, e não somente da mulher, continuará 

reduzindo sujeitos homossexuais, travestis e transexuais a posição de 

subalternidade no pleito por reconhecimento de direitos e políticas sociais. 

Atualmente, embora o reconhecimento das conjugalidades lésbicas e gay 

seja notório na esfera da previdência social, ainda há entraves na legitimação 

jurídica destes casais enquanto unidade familiar. Conforme Anna Paula Uziel (2007), 

o direito à parentalidade lésbicas e gays parece ser uma grande dificuldade no 

Brasil. Ao analisar o discurso jurídico sobre a adoção de crianças por homossexuais, 

a partir das falas de juízes e assistentes sociais envolvidos na formalização destes 

processos de adoção, a autora questiona a relevância da orientação sexual do pai 

ou da mãe na discussão sobre parentalidade, enfatizando que os pânicos morais  

também marcam severamente os processos que envolvem as parentalidades de 

lésbicas e gays. 

Mesmo considerando o cenário de luta por efetivação dos direitos LGBT 

arenosa e imbricada em pânicos morais, as resistências advindas destes processos 

de luta desenham novas possibilidades de reconhecimento da diferença e respeito à 

diversidade. Para tanto, aproximamos o foco de nossas observações com vistas a 

compreender o lugar das demandas LGBT na política de previdência social, a partir 

das análises do Programa Brasil sem Homofobia, da Conferência Nacional LGBT e 

do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos LGBT.  

  

3.3 O lugar das demandas LGBT na política de previdência social: Brasil sem 

Homofobia, Conferência Nacional e o Plano Nacional LGBT.  

 

Desde a aprovação da Instrução Normativa 25/2000 do INSS as situações 

concernentes à cidadania homossexual na política de previdência social alcançaram 

um patamar diferenciado de outras políticas públicas, localizado no âmbito da 

universalidade dos direitos. Apesar da não-aprovação da PCR ou outro instituto 

jurídico similar, o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo pelo INSS 

sinalizou um marco para várias jurisprudências acerca da conjugalidade 

homossexual civilmente reconhecida. 

O início do novo milênio trouxe ainda consigo a manutenção de índices 

expressivos de violência homofóbica (agressões físicas, extorsão, discriminação e 



assassinatos) como mostram a pesquisa do Grupo Gay da Bahia (GGB), publicada 

por Luiz Mott em 2002, e a pesquisa realizada por Silvia Ramos em 2001 no Disque 

Defesa Homossexual (DDH) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio 

de Janeiro. O aumento destes índices percebido nestas pesquisas, desde a década 

de 80 a atualidade, colocaram em discussão a necessidade de um instrumento 

efetivo de punição as perpetradoras da violência homofóbica. A apresentação do 

Projeto de Lei nº 122/2006, que dispõe sobre a criminalização da homofobia surgiu 

desta demanda e, desde então, tem se constituído na principal luta do movimento 

LGBT.  

No Programa Brasil sem Homofobia, a preocupação com a criação de 

instrumentos para combate da homofobia pode ser percebida no conteúdo de dez 

(10) das cinqüenta e três (53) ações previstas. As discussões acerca do combate e 

da criminalização da homofobia perpassam às questões do âmbito da segurança 

pública, temática recorrente no cotidiano LGBT, mais pela ausência de segurança e 

das recorrentes violências do que pelo avanço da proteção legal neste campo.  

A I Conferência Nacional LGBT trouxe a retomada das “velhas” bandeiras 

descentralizando-as do foco da criminalização da homofobia. Podemos perceber 

isso pelas Moções de Apoio e Moções de Reivindicação, aprovadas na conferência, 

para a adoção de crianças por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O 

reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo e o nome social para 

pessoas trans é referenciado na mesma proporção das moções pela aprovação do 

PL 122/2006 (BRASIL, 2008b). E também nos grupos de trabalho desta conferência, 

em que o eixo “segurança pública” disputou com o eixo “saúde” em termos de maior 

freqüência de participantes e do número de propostas aprovadas: o eixo “saúde” 

teve 101 participantes e 167 propostas aprovadas, enquanto o eixo segurança 

pública teve 100 participantes e 86 propostas aprovadas. Já o eixo “previdência 

social” e o eixo “comunicação” se mantiveram com baixa proporção de freqüência de 

participantes e de propostas aprovadas. O eixo “comunicação” teve 46 participantes 

e 12 propostas aprovadas enquanto o eixo “previdência social” teve 18 participantes 

e 15 propostas aprovadas (Anexo B).  

Não é nossa intenção quantificar a qualidade das propostas e desqualificar 

as participações nos grupos de trabalho pela quantidade de propostas e 

participantes, mas estes dados nos mostram para onde se voltou à atenção das 



delegadas da conferencia LGBT, já que no ato do credenciamento cada participante 

deveria escolher o Grupo de Trabalho que participaria.  

Neste sentido, retomamos Foucault (1989), que já alertava para a 

medicalização das “sexualidades disparatadas” e desviantes, e para o controle 

biopolítico das populações através da racionalização de práticas de saúde, higiene, 

natalidade e classificação racial que regulam a construção dos corpos. O local que 

as práticas LGBT ocuparam, e ainda ocupam, está marcado pela relação com as 

ciências médicas e a patologização, ou seja, com a saúde. Este vínculo se 

fortaleceu com a epidemia de HIV/AIDS na década de 80, e embora os índices de 

contaminação entre gays e travestis não sejam tão alarmantes como naquele 

período e a epidemia tenha se disseminado por outros grupos sociais (mulheres, 

jovens e idosas heterossexuais, por exemplo) ainda se cultiva lugar para gays e 

travestis no topo das discussões da AIDS (PARKER, 2000). 

Deste modo, não podemos desconsiderar que as práticas políticas e as 

intervenções do movimento LGBT, bem como, as discussões teóricas acerca do 

gênero e das sexualidades se fortaleceram, mesmo que pelo viés das discussões 

sobre saúde e segurança pública (como combate à violência e à discriminação). O 

Programa Brasil sem Homofobia anunciou a tentativa de incorporar o debate em 

todas outras áreas políticas, em seus princípios fundamentais:  

 
A inclusão da perspectiva da não-discriminação por orientação sexual e de 
promoção dos direitos humanos de gays, lésbicas, transgêneros e 
bissexuais, nas políticas públicas e estratégias do Governo Federal, a 
serem implantadas (parcial ou integralmente) por seus diferentes Ministérios 
e Secretarias (CONSELHO, 2004, p.11). 

 

 

Contudo, os desafios da transversalização têm se colocado duramente, não 

só pela dificuldade de diálogos interministeriais, mas pela ausência de técnicos nos 

ministérios dispostos a colocar minimamente em discussão as demandas LGBT. O 

Plano Nacional LGBT traz a articulação da transversalização de forma mais 

sistematizada, impondo prazos para ações e delegando responsabilidades a cada 

ministério, o que favorece a execução efetiva das propostas aprovadas na 

Conferência Nacional, em 2008. 

 No âmbito da transversalização com o Ministério da Previdência Social, o 

BSH caminhou pouco. Uma das primeiras propostas do eixo de “Articulação da 

Política de Promoção dos Direitos de Homossexuais” mencionava a seguinte ação:  

 



2 - Apoiar e estimular a participação do segmento GLTB em mecanismos de 
controle social já existentes no Governo, desenvolvendo também 
estratégias específicas que viabilizem a criação e fortalecimento dos 
Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos e dos Fóruns GLBT 
(CONSELHO, 2008, p. 19). 

 

Em nível estadual, na maioria dos estados brasileiros, este apoio e estímulo 

a inclusão de cadeiras específicas do segmento LGBT nos conselhos de direitos 

humanos, de saúde e de segurança pública se materializaram. No Conselho 

Nacional da Previdência Social (CNPS), que é composto por representantes do 

Governo Federal, representantes de aposentados e pensionistas, representantes 

dos trabalhadores em atividade e representantes dos empregadores, este apoio não 

se estabeleceu da mesma forma. Obviamente que não estamos sugerindo uma 

cadeira LGBT no CNPS, mas posicionamentos públicos politizados acerca dos 

direitos previdenciários LGBT seriam significativos.  

Atualmente o CNPS possui 15 membros, sendo 12 homens e 03 mulheres, e 

a proeminência das cadeiras da sociedade civil dos representantes dos 

trabalhadores, distribuídas entre a CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores), 

CUT (Comitê Único dos Trabalhadores) e CONTAG (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura) e dos representantes pensionistas. Chamamos 

atenção para a questão da participação numericamente menor das mulheres neste 

Conselho, principalmente porque hoje as beneficiárias do INSS são na sua maioria 

do sexo feminino (BEPS, 2008). Portanto, entendendo o CNPS enquanto esfera de 

ampliação da participação política e de controle social, é problemática a hegemonia 

masculina. A dissociação e diferenciação pela anatomia dos sexos, pelo gênero em 

nossa sociedade têm inviabilizado trajetórias igualitárias em direito entre sujeitos do 

masculino e do feminino. A questão referenciada no CNPS se repete na maior parte 

dos conselhos de direito no Brasil. 

Daniel Welzer-Lang (2001) aproxima a questão da dominação (masculina) 

coletiva e individual das mulheres, tanto no espaço privado quanto no público, da 

questão da homofobia. A postura de oposição rígida às sexualidades não-

hegemônicas seria indissociável da composição sujeito do masculino, como se a 

idéia de “ser homem” fosse complementar à idéia de “ser homofóbico”. Portanto, o 

sujeito do masculino, para ser legitimado como tal, precisa além de dominar as 

mulheres, retalhar as vivências homo, trans e bissexuais, recusando-as como 

possíveis e prazerosas.  



A recusa ao debate sobre os direitos LGBT nos espaços públicos, como os 

conselhos de direitos, ministérios, parlamentos, terrenos férteis do masculino, ocorre 

especialmente pela necessidade performativa da reiteração da masculinidade 

hegemônica, rígida e abusiva. Não estamos justificando o não cumprimento das 

propostas do BSH, mas buscando desvendar a complexidade das relações que 

envolvem gênero e sexualidades. 

Na esfera da Legislação e Justiça, outro eixo do BSH, a proposta de “apoiar 

e articular as proposições no Parlamento Brasileiro que proíbam a discriminação 

decorrente de orientação sexual e promovam os direitos de homossexuais” 

(CONSELHO, 2004, p. 20) teve poucos resultados. Nestes cinco anos foram 

apresentados projetos de lei que criminalizam a homofobia, que regularizam a união 

estável entre pessoas do mesmo sexo, que garantem a adoção de crianças por 

homossexuais, e que determina sanções por discriminação por orientação sexual no 

ambiente de trabalho. No entanto, todos foram iniciativas de parlamentares e não do 

Poder Executivo, e ainda tramitam no congresso sem data para votação. O Plano 

Nacional LGBT propôs ainda para 2009, sob responsabilidade da SEDH, a 

mobilização de parlamentares para assegurar a votação destes projetos (BRASIL, 

2009, p. 27), mas é uma proposta “vazia” para o curto prazo estabelecido, que existe 

desde o BSH. 

As propostas referentes ao direito ao trabalho, no BSH, estão sendo 

cumpridas na direção de garantia de uma política de acesso ao trabalho e da não-

discriminação por orientação sexual. Contudo, estes progressos estão mais 

próximos da realidade de gays, lésbicas e bissexuais do que das travestis e 

transexuais31, independente da profissão que atuam. No BSH não aparece em 

nenhum momento à discussão acerca da profissionalização da prostituição, por 

exemplo. Seria a prostituição, realidade cotidiana de muitas travestis brasileiras 

(PELUCIO, 2006) e algumas jovens gays, lésbicas e bissexuais, o abjeto no BSH? 

Enquanto lésbicas, gays e bissexuais pleiteavam reconhecimento de direitos 

previdenciários, como os que foram garantidos com a aprovação da Instrução 

                                                   
31 Recentemente ocorreu o I Seminário de Políticas Públicas de Trabalho, Oportunidades e 
Previdência para Travestis e Transexuais, sob organização pela SEDH e pela ANTRA (Associação 
Nacional das Travestis e Transexuais) com objetivo de elaborar um programa de âmbito nacional com 
a parceira de governos e outras instâncias estaduais e municipais para que a população de travestis 
e transexuais tenha acesso ao mercado de trabalho e à previdência. O Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) autorizou repasse de 01 milhão de reais para desenvolvimento das ações previstas 
neste programa. 



Normativa do INSS já mencionada, as travestis profissionais do sexo se quer são 

reconhecidas enquanto trabalhadoras, permanecem na informalidade e na base da 

hierarquia de gênero, sexual e social. 

A proposta número treze (13) do eixo previdência social, aprovada na 

Conferência Nacional LGBT fez referência ao tema que foi obscurecido no BSH. A 

proposta fala em “garantir o reconhecimento, pela Previdência Social, no código 

das/os profissionais do sexo do código brasileiro de ocupações no ato da inserção 

do regime geral da previdência social” (BRASIL, 2008b, p. 40). No Plano Nacional 

LGBT não se menciona a palavra “prostituição” ou “profissional do sexo”; a única 

estratégia32 que se aproxima da proposta assinalada acima é de responsabilidade 

do Ministério do Trabalho e Emprego, de médio prazo (2010-2012), e prevê “apoiar a 

capacitação profissional para LGBT, com foco para as/os travestis e transexuais” 

(BRASIL, 2009, p. 26). 

As demais propostas, no “eixo previdência social33”, da Conferência 

Nacional LGBT se dividiram entre: o debate do reconhecimento da união civil 

homossexual e da necessidade de atendimento igualitário e respeitoso a população 

LGBT que recorre aos serviços da previdência social. Como exemplo, citamos a 

proposta número 34, que sugere “Estabelecer campanhas regionais sobre união 

civil” (BRASIL, 2008, p.08). 

No debate sobre reconhecimento da união civil homossexual assegurando 

as mesmas condições dos casais heterossexuais, para a previdência pública e 

privada, para servidores das três esferas da Federação (BRASIL, 2008b), e que no 

Plano LGBT não se materializa como estratégia, mas com diretriz para realização do 

Plano. O lugar que o “casamento” ocupa nas demandas LGBT e nas políticas de 

reconhecimento foram considerados por Judith Butler como uma resposta 

envergonhada à estigmatização da AIDS, “uma resposta na qual a comunidade gay 

busca desautorizar sua chamada promiscuidade, uma resposta na qual parecemos 

saudáveis e normais e capazes de manter relações monogâmicas ao longo do 

tempo” (BUTLER, 2003, p. 239).  

                                                   
32 O Plano Nacional LGBT incorpora os resultados da Conferência Nacional LGBT e estabelece 
diretrizes e medidas para que se transforme em um Plano de Gestão Pública, como plataformas 
gerais norteadoras. E suas ações, sob nomeação de “estratégias” estão sistematizadas em dois 
Eixos Estratégicos, um composto para estratégias de médio prazo e outro de curto prazo. 
33 Ver Anexo B. 



Neste sentido, acrescenta Richard Misckolci (2007, p. 110), “o casamento 

constituir-se-ia em um mecanismo de normalização social poderoso e com 

conseqüências ainda pouco discutidas pelo movimento GLBT”. E ainda, que “a luta 

pela parceria civil entre pessoas do mesmo sexo é uma causa com grande poder de 

mobilização, mas também uma forma de “domesticação” das demandas de um 

movimento social que se depara com uma atmosfera de intolerância crescente” 

(Idem, p. 118). 

Acerca da capacitação para atendimento das demandas LGBT, cuja 

estratégia no Plano LGBT se define em “capacitar os profissionais da Previdência 

Social para o atendimento digno para a população LGBT” (BRASIL, 2009, p. 22). E 

por último, a promoção de educação previdenciária, que no Plano LGBT está 

incluída na Estratégia 3 - Defesa e proteção dos direitos da população LGBT 

(integração de políticas LGBT e políticas setoriais) sob responsabilidade do 

Ministério da Previdência Social, para cumprimento ainda em 2009. Onde se lê:  

 
1. promover palestras em órgãos públicos (Escolas, Universidades, e 
Unidade de Saúde) e privados sobre os direitos previdenciários da 
população LGBT, em parceria com o INSS; 2. Divulgar, amplamente, o 
Plano Simplificado de Previdência Social34 junto à população LGBT 
(BRASIL, 2009, p. 29).  

 

As proposições da Conferência Nacional35 materializadas no Plano Nacional 

LGBT demonstram a ausência de familiaridade do segmento com a discussão a 

respeito da previdência social e o distanciamento histórico desta política pública com 

o cotidiano destas pessoas. Existe no Ministério da Previdência Social, desde 

fevereiro de 2000, o Programa Educação Previdenciária (antigo Programa de 

Estabilidade Social), que objetiva “informar e conscientizar a sociedade sobre seus 

direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a 

proteção social aos cidadãos” (BRASIL, 2008, p.01). Analisando as atividades 

desenvolvidas neste Projeto, vemos que ao longo destes oito anos houve ações 

(estudos realizados para divulgação em escolas, por exemplo) destinadas às 

mulheres, pessoas idosas, estudantes e as populações negra e indígena (BRASIL, 

2009). A Instrução Normativa do INSS existe há oito anos, e não há registros, neste 

                                                   
34 O Plano Simplificado de Previdência Social é uma forma de inclusão previdenciária com percentual 
de contribuição reduzido de 20% para 11% sobre o salário mínimo, para segurados da Previdência 
Social que trabalham por conta própria (autônomos), que não prevê contribuição por tempo de 
serviço e nem para contagem recíproca. 
35 Ver Anexo B. 



período, de qualquer atividades junto as populações que tenha partido do MPS para 

divulgação dos direitos previdenciários das homossexuais. 

O Programa Educação Previdenciária busca contribuir com a cultura 

preventiva de proteção frente aos riscos da incapacidade para o trabalho, mas não 

contempla a heteronormatividade e a homofobia como um “risco” a esta capacidade 

laboral. O fato de ter que suportar violências simbólicas, psicológicas, verbais e, 

algumas vezes, físicas impregnadas “desde o portão aos banheiros da fábrica” não é 

considerado “risco” laboral, porque sendo reconhecidas ou não como “veado”, 

“sapatão” ou “traveco” elas não vão parar de trabalhar, como muitas vezes deixam 

de freqüentar a escola, à igreja, reuniões de família, etc.  

No Plano LGBT, dentre as diretrizes, a número 5.8 propõe a ampliação dos 

conceitos de família, “de modo a contemplar os arranjos familiares LGBT e 

assegurar a inclusão do recorte de orientação sexual e identidade de gênero, 

observando a questão étnico-racial, nos programas sociais do Governo Federal” 

(BRASIL, 2009, p. 14).  

O “familismo” é outro fator que dificulta o acesso a direitos previdenciários às 

pessoas LGBT, e evidencia o conservadorismo da política de previdência social 

brasileira. Podemos constatar que os pânicos morais acerca das vivências “trans”, 

do “casamento”, da adoção e do reconhecimento das conjugalidades e 

parentalidades homossexual, enquanto “família”, ainda permeará a dinâmica de 

concessão-conquista na trajetória do segmento LGBT. A exemplo do processo de 

aprovação da Instrução Normativa nº 50/2001 do INSS, da criação e implementação 

do Programa Brasil sem Homofobia (2004), da construção das conferências 

estaduais, regionais e nacional LGBT (2008) e da formulação do Plano Nacional 

LGBT (2009). É óbvio que as recentes conquistas nesta luta por universalização e 

isonomia de direitos, laicidade do Estado, políticas públicas e garantia de cidadania 

as LGBT têm sido maiores que as concessões, mas ainda insuficientes para romper 

com a heteronormatividade e a homofobia.  

As lutas por políticas sociais que abarquem uma concepção de proteção 

social capaz de desfazer, o que Liliane Novaes (2008) denominou de “embaralho da 

noção mais exata dos direitos sociais como decorrência de um pacto social” (p.13), 

precisa ser apropriada pelo movimento LGBT. O compromisso com a perspectiva 

macro-estrutural também não pode estar ausente das bandeiras deste movimento, 

em grande medida presas as “demandas identitárias”. Para tanto, é necessário não 



perder de vista esta esfera micro-política e o reconhecimento à diferença, que 

marcam o surgimento histórico da luta por emancipação deste segmento. A crítica à 

essencialização das identidades e o uso do essencialismo estratégico (SPIVAK, 

2003) se constituem em alternativas a desafiadora ampliação do foco desta luta 

política dos direitos civis aos direitos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Achamos que inserir no texto constitucional essa expressão [proibição de 
discriminação por orientação sexual] é permitir a oficialização do 
homossexualismo, muito em breve, como prática normal das pessoas, e 
que deve ser aceito pacificamente por todos. Ora, certas práticas são 
ofensivas à sociedade como aquelas próprias aos corruptos, ladrões, 
toxicômanos, prostitutas e etc., e nenhuma delas merece receber o apoio da 
lei; pelo contrário, são consideradas atentatórias à moral e aos bons 
costumes. 

 

O discurso proferido com veemência pelo deputado Eliel Rodrigues, do 

PMDB-PA, no período da Constituinte, como mostra Cristina Câmara (2000, p. 128), 

retrata de forma precisa a realidade histórica que as lutas e demandas LGBT 

enfrentam no Brasil. O que no remete as reflexões de Norbert Elias (2000)  ao 

destacar que os sujeitos de grupos dominantes se vêem e se auto-representam 

como humanamente superiores. Embora essas lembranças passadas a limpo sejam 

de vinte anos atrás, a estigmatização e negligência com os outsiders ainda se 

configuram desta forma. E, infelizmente, como disse Cazuza, “eu vejo o futuro repetir 

o passado, eu vejo um museu de grandes novidades”, a cada nova demanda LGBT 

no Congresso Nacional, unem-se as forças religiosas contrárias de tal maneira, que 

não há distinção partidária que demarque a oposição às bandeiras LGBT.  

A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, hoje a maior do mundo e 

referência às outras manifestações de mesmo cunho no Brasil, trouxe em 2009 o 

tema: “Menos homofobia, mais cidadania – pela isonomia de direitos”. Conclamando 

a igualdade de tratamento jurídico e a universalização dos direitos garantidos 

constitucionalmente apenas as heterossexuais. Direitos estes que historicamente 

são negados, “em nome de Deus” e da preservação da “moral e dos bons 

costumes”, às lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. É possível pensar 

em democracia quando as diligências políticas pautam suas posturas no arcabouço 

religioso? É possível pensar em justiça quando se julga pelo viés da moralidade 

judaico-cristã? É possível pensar em direitos humanos, quando se estabelece 

hierarquias de humanização?  

A inserção destas lutas no âmbito das demandas de direitos humanos é 

recente e enfrenta grandes dificuldades e resistência. Mostrar que as vivências 

LGBT fazem parte da dimensão individual humana, não são desumanas e 

impróprias, tem sido possível através de provocações a partir do número reduzido 

de pesquisas científicas que problematizam as hierarquias sexuais e de gênero na 

sociedade ocidental. Contudo, cabe refletir sobre que ótica estas demandas vem 



sendo incorporadas no âmbito das políticas de direitos humanos no Brasil. É 

possível refletir sobre elas apenas pelo prisma das “liberdades individuais”? Nos 

basta ter acesso a direitos porque somos “livres” numa sociedade “fraterna e 

igualitária”?  

O direito à expressão das individualidades não pode ser confundido com o 

discurso liberal do direito à igualdade de oportunidades, preconizado pelo mercado e 

insuficiente para considerarmos todos iguais. Como Boaventura de Sousa Santos 

(2000) observa, “temos o direito de sermos iguais quando as diferenças nos 

inferiorizam, e temos o direito de sermos diferentes quando as igualdades nos 

escravizam” (p. 43). 

Estas concepções universalistas que permeiam os direitos humanos 

generalizam as experiências humanas e impedem a compreensão das diferenças 

pelo prisma da equidade e da alteridade. Nesse sentido, negar a diferença nos 

remete a percepção de que apenas a existência de leis e punições à discriminação 

bastaria para que todos os preconceitos e mitos deixassem de existir. A garantia dos 

direitos, por melhor que seja sua formulação jurídica e legal, não assegura o acesso 

automático a eles. 

As políticas sociais são marcadas pela história das tecnologias de 

normalização dos corpos e intervenção dos dispositivos biotecnológicos de produção 

da subjetividade, concernentes as questões de gênero e sexualidades. O domínio 

dos corpos direcionados ao trabalho e não ao prazer, a produção de corpos 

masculinos e femininos em antagonismo, a subalternização dos sujeitos do feminino 

e as desigualdades baseadas na diferença anatômica do sexo que tornam invisíveis 

as “sexualidades disparatadas”, assim nomeadas por Foucault (1989). E encontram-

se materializadas na maneira como se formulam, implementam e executam estas 

políticas. O cenário de elaboração dos documentos que analisamos não se 

diferencia deste contexto. 

O Programa Brasil sem Homofobia é um marco histórico, por ser a primeira 

política pública que reconhece as diferenças LGBT. Todavia, é preciso garantir que 

o Programa BSH se torne uma política de Estado e não apenas de governo. Afinal, 

não se pode ficar a mercê da proteção e garantia da vida apenas quando o governo 

é “gayfriendly36”. Assim, acreditamos que as soluções não devem ser apenas 

                                                   
36 Termo utilizado para designar pessoas e locais comerciais, entre outros, que são pró-LGBT. Ou 
seja, tratam-nos como “amigos” sendo simpáticos as LGBT. 



formais, mas essenciais. É necessário pautar a questão da diversidade de 

orientação sexual e identidades de gênero na agenda pública, a partir da formulação 

de políticas sociais que tenham capacidade de transcender os auspícios falaciosos 

da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade) e de leis que 

equiparem os direitos das pessoas homo e bissexuais às heterossexuais.  

A I Conferência LGBT sinalizou publicamente a necessidade do 

compromisso do Estado com esta população. Reforçou a necessidade de ampliação 

das possibilidades de participação nas decisões políticas e no controle social, como 

já vinha acontecendo com outros segmentos populacionais: negras, mulheres e 

idosas. Mas, ao mesmo tempo, se compararmos os momentos de construção do 

BSH e da sistematização das propostas da Conferência, que culminou no Plano 

Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT, há que se 

questionar até que ponto esta ampliação da participação LGBT, nos processos 

democráticos de decisão, tem se dado? Porque na época de formulação do BSH 

esteve praticamente sob tutela do movimento LGBT e no Plano LGBT não ocorreu 

da mesma forma. Qual democracia está se construindo a partir desta transferência 

de responsabilidades? Isso demonstra a falta de compromisso do Estado em 

transferir as suas responsabilidades ao movimento social no BSH, e que, em grande 

medida parece sinalizar outras perspectivas ao assumir a frente das ações do Plano 

LGBT. 

O Plano Nacional LGBT inaugura a sistematização de ações a serem 

executadas a curto e médio prazo por todos os ministérios brasileiros. As 

dificuldades de transversalização ocorridas no BSH parecem agora ser superáveis 

por outra estratégia, mais direcionada e exeqüível. Mas, até que ponto não seremos 

reféns dos preconceitos das pessoas que trabalham nos ministérios e outros órgãos 

do Poder Executivo, para a execução destas ações, como somos há anos na esfera 

do judiciário e do legislativo? Até que ponto as propostas da Conferência não limitam 

às possibilidades de sermos reconhecidas pelo Estado, quando priorizamos a luta 

por reconhecimento de direitos civis e pouco nos atentamos aos direitos sociais?  

O papel do movimento LGBT deve ser o de cobrar e pressionar o Estado. 

Entretanto, este movimento tem sido condescendente com a omissão do Estado, na 

medida em que canaliza as energias para executar ações que são de competência 

deste Estado e para pressionar o aumento de verbas às ONGs, compactuando com 

esta transferência de responsabilidades (marcadamente neoliberais). Neste sentido, 



precisaríamos unir forças para fazer cumprir as ações deste Plano, bem como 

reivindicar a responsabilização do Estado no reconhecimento dos direitos LGBT.  

Repensar as identidades fixas como limitadoras da luta por direitos sociais e 

de uma ação mais efetiva e coerente, questionando até que ponto “ser isso ou 

aquilo” não inibe inúmeras formas de existências prazerosas e legítimas que estão 

no entre-lugar destas duas posicionalidades. E, ao mesmo tempo, ter clareza que 

fazer uso estratégico destas identidades no diálogo com o Estado, é uma postura 

necessária. Nesta direção, são pertinentes as contribuições de Beatriz Preciado 

(2003) acerca das estratégias políticas das “multidões queer”, de desidentificação e 

identificação estratégica, reconversão das tecnologias do corpo e (des)ontologização 

dos sujeitos da política sexual.  Direcionando o estabelecido socialmente em favor 

do que está à margem, para desmistificar a “diferença” e reconhecer as “multidões 

de diversidade”. 

A forma como a previdência social se coloca no Brasil, tão dependente da 

relação trabalho-contribuição e do conceito nuclear de família, consegue se 

aproximar do que entendemos por proteção social? É possível contemplar no âmbito 

da concepção de proteção social, o combate a heteronormatividade e a homofobia?  

No debate do segmento LGBT, observado na Conferência Nacional, a 

previdência social não pareceu ter centralidade, embora se dilua em várias 

propostas que sugerem o reconhecimento da família homossexual. O que influencia 

diretamente na dinâmica das políticas de seguridade social como um todo. 

Precisamos questionar e provocar as concepções de família intrínsecas às políticas 

públicas e leis brasileiras, e provocá-las dentro do próprio segmento LGBT, a crítica 

ao modelo de família instituído se faz necessária. Será que é possível construir 

outras formas de conjugalidade e parentalidade que escapem à 

heteronormatividade? 

A transversalização de gênero, centrado na “mulher universal” as políticas 

de seguridade social, e a ampliação deste debate sobre gênero correlacionando-o 

com sexualidade pode ser uma alternativa para iniciar às discussões nas políticas 

públicas que ainda estão muito aquém de contemplar a diversidade sexual. É 

possível materializar os domínios das desigualdades de gênero, contemplando 

masculinidades e feminilidades, em políticas públicas que as superem?  

Ressalta-se também o fato de que precisamos nos ater às “ameaças do 

presente”, e questionar também o papel da academia nesse processo. A 



universidade, segundo Marilena Chauí (1999), tem sido submetida a um processo de 

banalização enquanto espaço de reflexão e instrumento de intervenção histórica e, 

nesse sentido, pouco tem contribuído para superação do estado vigente no que 

tange aos direitos LGBT. Estas conquistas estão cotidianamente sendo interpeladas 

por posturas conservadoras, que anseiam reduzir às práticas sociais à ordem do 

biológico.  

Pierre Bourdieu (2003) afirma que o fazer sociológico consistiria na 

desmistificação dos mitos, na capacidade de desnaturalizar o mitológico, 

historicizando-o como práticas correntes do mundo social. Assim, o desvelamento 

das relações de poder ocultas é efetuado, destarte a sociologia vai se tornando um 

verdadeiro esporte de combate, algo capaz de transformar o mundo social. O que 

nos coloca diante de algumas questões: a sociologia, enquanto área de 

conhecimento tem contribuído para produção de uma ciência desmistificadora, que 

provoca as epistemologias heterocentradas? Como a sociologia vem auxiliando na 

compreensão das experiências dos sujeitos LGBT?  

Os estudos queer mostram que a humanidade é ordenada de forma fixa e se 

reconhece a compulsoriedade das normas sociais, mas que, por serem 

historicamente construídas, são passíveis de crítica, desconstrução e transformação. 

Isso implica que o reconhecimento das demandas LGBT não será amplo, plural e 

democrático sem a desestabilização destas normas vigentes, que envolvem 

desigualdades de classe, gênero, sexualidade, raça/etnia, geração e outros 

marcadores sociais. 

Assim, com o desejo de que o conteúdo suscitado nesta dissertação possa 

contribuir para uma reflexão crítica e preocupada com a transformação da realidade 

vigente, encerramos com a certeza de que estas reflexões não se esgotam aqui. 

Mais do que a necessidade de cumprir com um ritual para contemplar anseios 

pessoais, esperamos contribuir para efetivação de processos que superem as 

constantes violações de direitos, e que sejam mais justos e prazerosos às vivências 

e experienciações LGBT. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



ANIS: Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero e Associação Lésbica 

Feminista de Brasília Coturno de Vênus. Legislação e Jurisprudência LGBTTT. 

Brasília, 2007, 316 p. 

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo 

(Orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

ARRETCHE, Marta. Dossiê: Agenda de Pesquisa em Políticas Públicas. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, v.18, n. 51, p.11-14, Feb. 2003.  

AVILA, Maria Betânia. Pensando o Fórum Social Mundial através do feminismo. 

Revista Estudos Feministas, v.11, n. 2, p. 644-656, julho-dezembro/2003. 

AVRITZER, L. Cultura política, atores sociais e democratização: uma crítica às 

teorias da transição para a democracia. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 

São Paulo, v.10, n. 28, p.109-122, jun.1995. 

BANDEIRA, Lourdes. A contribuição da crítica feminista à ciência. Revista de 

Estudos Feministas, Florianópolis, n.16, p. 207-230, janeiro/abril 2008. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2002. 

BEHRING, Elaine Rossetti. Fundamentos de Política Social. Revista Serviço Social 

e Saúde: Formação e Trabalho Profissional. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. 

BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência 

transexual. Rio de Janeiro: Garamond, 2006. 

BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho: Paradoxos na construção 

das Políticas de Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: UNB, 2006. 

_____.  Assistência Social no Brasil: um direto entre a originalidade e 

conservadorismo. Brasília: Editora da UnB, 2003. 

BOSCHETTI, Ivanete; BEHRING, Elaine Rosseti. Política Social: fundamentos e 

história. São Paulo: Cortez, 2006. 

BORON, Atílio. Estado, capitalismo y democracia en America Latina. Buenos 

Aires: Clacso, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2003. Disponível 

em:<http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/estado/estado.html>. 

Acesso em: 21 jan. 2009. 

BORRILLO, Daniel. Homofobia. Barcelona: Edicions Belaterra, 2001. 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 

_____. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

_____. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1974.  

http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/estado/estado.html


_____. Razões Práticas: Sobre a Teoria da Ação. Rio de Janeiro: Papirus, 2003. 

BRASIL. Secretaria Especial de Direitos Humanos. Plano Nacional de Promoção 

da Cidadania e dos Direitos Humanos LGBT. Brasília, 2009.  

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Síntese das atividades desenvolvidas 

pelo Fórum Nacional da Previdência Social. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_081010-120045-048.pdf>. Acesso 

em: 01 jun. 2009. 

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Estudos realizados. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=415>. Acesso em: 12 jun. 

2009. 

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Texto-Base da Conferência 

Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Brasília, 

2008.  

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Anais da Conferência 

Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Brasília, 

2008b. 

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Projeto Educação Previdenciária. 

Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=35>. 

Acesso em: 25 dez. 2008. 

BUTLER, Judith. Cuerpos que importan: sobre los limites materiales y discursives 

Del “sexo”. Buenos Aires: Paidos, 2005. 

_____. O parentesco é sempre tido como heterosexual? Cadernos Pagu, 

Campinas, n.21, p. 219-270, 2003. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332003000200010&script=sci_arttext.. 

Acesso em: 22 mai. 2008. 

_____. Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

CABRAL, Mauro. Interdicciones – Escrituras de la intersexualidad en castellano. 

Córdoba: Anarrés, 2009. 

CÂMARA, Cristina. Cidadania e orientação sexual: a trajetória do grupo Triângulo 

Rosa. Rio de Janeiro: Academia Avançada, 2000. 

CASTEL, Robert. As Metamorfoses da Questão Social: Uma Crônica do Salário. 

Petrópolis: Vozes, 2005. 

http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_081010-120045-048.pdf
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=35
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332003000200010&script=sci_arttext


CHAUI, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas.12 

ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

_____. Convite à Filosofia. São Paulo, Editora Ática, 2001. 

_____. A universidade em ruínas. In.: TRINDADE, H.(organizador). Universidade 

em ruínas: na república dos professores, Petrópolis: Vozes/ Rio Grande do Sul: 

CIPEDES, 1999. 

CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996. 

CONDE, Michele Cunha Franco. O movimento homossexual brasileiro, sua 

trajetória e seu papel na ampliação do exercício da cidadania. Goiânia: UFG, 

2004.  Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Ciências Sociais. 

Universidade Federal de Goiás, 2004. 

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. 

CORREA, Sônia e VIANA, Adriana. Teoria e práxis em gênero e sexualidade: 

trânsitos, avanços, dramas e pontos cegos. In: BONETTI, Aline; FISCHER, Soraya. 

Dossiê entre pesquisar e militar: contribuições e limites dos trânsitos entre 

pesquisa e militância feminista. Brasília, 2007. p. 05-22. 

COUTINHO, Carlos. N. Contra a corrente: ensaios sobre democracia e socialismo. 

São Paulo: Cortez, 2000. 

_____. Intervenções: o marxismo na batalha das idéias. São Paulo: Cortez, 

2006. 

_____. Notas sobre cidadania e Modernidade. Praia Vermelha Estudos de Política 

e Teoria Social, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 123-144, jan-jul. 1997. 

COUTO, Berenice Rojas. O direito social e a Assistência Social na sociedade 

Brasileira: Uma Questão Possível. São Paulo, Cortez, 2004.  

DUQUE, Tiago. Sexualidade, gênero e abjeção: uma reflexão sobre direitos 

humanos e LGBTs no Brasil contemporâneo. Campinas, 2009. mimeo.  

ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador: Uma história dos costumes. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1990. 

_____. Os Estabelecidos e os Outsiders. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 

FACCHINI, Regina. Sopa de Letrinhas? Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 

FALEIROS, Vicente de Paula. A Cidadania e a Reforma do Estado. Brasília: s.e, 

2006. 



_____. A política social do Estado Capitalista. São Paulo: Cortez, 2007. 

_____. O que é Política Social. São Paulo: Brasiliense, 2004. (Col. Primeiros 

Passos). 

_____. Previdência Social: conflitos e consensos. Ser Social Revista do Programa 

de Pós-Graduação em Política Social da Universidade de Brasília, Brasília, v. 1, 

n. 1, p. 29-74, jan./jul. 1998. 

FLEURY, Sônia. Novas bases para a retomada da Seguridade Social. Revista Praia 

Vermelha: Estudos de Política e Teoria Social, Rio de Janeiro, p. 20-30, Jul. 2003. 

FLICK, Uwe. Uma introdução à Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 

2004. 

FOUCAULT, Michel. Interview: Sex, Power and the Politics of Identity; entrevista 

com B. Gallagher e A. Wilson, Toronto, junho de 1982; The Advocate, n. 400, 7 de 

agosto de 1984, pp. 26-30 e 58. Retirado de: < 

http://www.unb.br/fe/tef/filoesco/foucault/sexpodident.html>. Acesso em 01/01/2009. 

______. Ditos e Escritos - Ética, Sexualidade, Política. São Paulo: Editora Forense 

Universitária, 2006. v. 5. 

_____. História da Sexualidade – A vontade de saber. São Paulo: Editora Graal, 

1988. v. I. 

_____. “OMNES ET SINGULATIM” Para uma Crítica da Razão Política. Trad. 

Selvino Asmmam. Disponível em: <http//:www.ufsc.br>. Acesso em: 01 set. 2008.  

_____. A Ordem do Discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1999. 

_____. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 2004. 

FREIRE, S. de M. As armadilhas da recente notoriedade da sociedade civil no Brasil. 

In: FREIRE, L. M.B.; FREIRE, S. de M.; CASTRO, A. M. B.(Orgs.). Serviço Social, 

política social e trabalho. São Paulo: Cortez, 2006.  

FRY, Peter. Para Inglês Ver: identidade e política na cultura brasileira. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1982. 

GIACAGLIA, Mirta A. Ch. Mouffe y E. Laclau: una lectura de los aportes de Ludwig 

Wittgenstein para pensar la idea de democracia radical y plural. Tópicos, Santa Fé, 

no.12, p.125-136, 2004. Disponível em: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166685X2004000100005

&nrm=iso&lng=en. Acesso em: 01 abr. 2009. 

GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. 2. ed. São Paulo: 

Editora da Unesp, 1991. 

http://www.unb.br/fe/tef/filoesco/foucault/sexpodident.html


_____. A transformação da intimidade – Sexualidade, Amor e Erotismo nas 

Sociedades Modernas. São Paulo: Editora da Unesp, 1993. 

GÓIS, João Bosco Hora. Desencontros: as relações entre os estudos sobre a 

homossexualidade e os estudos de gênero no Brasil. Revista de Estudos 

Feministas, Florianópolis, v.11, ano1, p. 321-336, jan-jun/2003.  

GONÇALVES, Eliane. Você é fóbico? Uma conversa sobre democracia sexual. 

Jornal da RedeSaúde, n. 24, p. 13- 15, dez. 2001. 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. V. 1. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2001. 

_____. Cadernos do cárcere. V. 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 

_____. Cartas do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

GREEN, James. Além do Carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil. São 

Paulo: Loyola, 2007. 

GREEN, James N.; TRINDADE, Ronald (orgs.). Homossexualismo em São Paulo 

e outros escritos. São Paulo: Editora Unesp, 2005. 

GUASCH, Oscar; OSBORNE, Raquel. Avances em sociologia de la sexualidad. In: 

_____. (Comps.). Sociologia de la sexualidad. Madrid: CIS, 2003, p.01-24. 

HALPERIN, David. San Foucault – para una hagiografia gay. Córdoba: Ediciones 

Literales, 2004. 

HOFLING, Eloísa de M. Estado e Políticas (Públicas) Sociais. Cadernos Cedes, 

Campinas, ano XXI, n. 55, p. 30-42, Nov. 2001. 

HANSEN, Thomas B & STEPPUTAT, Finn. States of imagination: etnografic 

explorations of the post colonial state. London: Duke University Press, 2001. 

HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

HEILBORN, Maria Luiza. De que gênero estamos falando? Sexualidade, Gênero e 

Sociedade, Rio de Janeiro, n° 2, p. 22-33, jun.,1994. 

_____. Entre as tramas da sexualidade brasileira. Revista de Estudos Feministas, 

Florianópolis, v.14, n. 1, p. 320-336, jan./abr., 2006. 

IRINEU, Bruna A.; RAFAEL, Josiley C. Heteronormatividade e políticas sociais no 

Brasil contemporâneo: conquistas e desafios para os Centros de Referência em 

Direitos Humanos e Combate a Crimes de Homofobia. Revista SER Social, Brasília, 

UnB, v.11, n.24, p.34-64, jan./jun. 2009. No prelo. 

 



LAFER, Celso. A Reconstrução Dos Direitos Humanos - Um Diálogo com o 

Pensamento De Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  

LAQUEUR, Thomas. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 2001. 

LEIVAS, Paulo. Os homossexuais diante da justiça: relato de uma Ação Civil 

Pública. In: GOLIN, Célio; POCAHY, Fernando Altair; RIOS, Roger Raupp. (Org.) A 

justiça e os direitos de gays e lésbicas: jurisprudência comentada. Porto Alegre: 

Sulina, 2003. 

_____. Os direitos dos homossexuais a tratamento isonômico perante a Previdência 

Social: o caso Ministério Público Federal x Instituto Nacional do Seguro Social. In: 

GOLIN, Célio; WEILER, Luis Gustavo (Orgs.). Homossexualidades, cultura e 

política. Porto Alegre: Sulina, 2002. 

LESSA, Simone Eliza do Carmo. O Estado, a cidadania e o fetiche da condição de 

cidadão: problematizando categorias. Revista Agora: Políticas Públicas e Serviço 

Social, Ano 2, n. 4, jul. 2006. Disponível em: <http://www.assistentesocial.com.br> 

Acesso em: 30 set. 2007. 

LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da Sexualidade. In: _____. (Org.). O corpo 

educado: pedagogias da sexualidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autentica, 2001. 

_____. Gênero, Sexualidade e Educação: uma perspectiva pós-estruturalista.  Belo 

Horizonte: Autêntica, 2004. 

MACRAE, Edward. A construção da igualdade: identidade sexual e política no 

Brasil da “abertura”. Campinas: Editora da UNICAMP, 1994. 

MACHADO, Paula Sandrine. O sexo dos anjos: um olhar sobre a anatomia e a 

produção do sexo (como se fosse) natural. Cadernos Pagu, Campinas, n.24, p.249-

281, jan.-jun. 2005.   

MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 

MARX, Karl; ENGELS, Friederich. O manifesto do Partido Comunista. São Paulo: 

Boitempo, 2005. 

MARX, Karl. O dezoito Brumário de Luís Bonaparte. Disponível em: 

<www.vermelho.org.br/img/obras/brumario.rtf>. Acesso em: 22 mai. 2007. 

_____. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

MELLO, Luiz. Novas Famílias: conjugalidade homossexual no Brasil 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 

http://www.assistentesocial.com.br/


_____.  Familismo anti-homossexual e regulação da cidadania no Brasil. Revista 

Estudos Feministas, Florianópolis, v. 14, n. 2, p. 497-548, maio/agosto, 2006. 

MINAYO, Maria Cecília de S. (Org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 

6. ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 

MISCKOLCI, Richard. Pânicos morais e controle social – reflexões sobre o 

casamento gay. Cadernos Pagu, Campinas, n. 28, p. 101-128, 2007. 

_____.  Ameaças do presente. Cadernos Pagu, Campinas, n. 21, p. 327-333, 2003. 

MONTAÑO, Carlos. Das “lógicas do Estado” as “lógicas da sociedade civil”: Estado e 

terceiro setor em questão. Revista Serviço Social & Sociedade, São Paulo, v.20, 

n. 59, mar. 1999. 

_____. Terceiro Setor e Questão Social: crítica ao padrão emergente de 

intervenção social. São Paulo: Cortez, 2005. 

MOUFFE, Chantal. O regresso do político: trajectos. Lisboa: Gradiva, 1996. 

MOUFFE, Chantal; LACLAU, Ernesto. Hegemonía y Estrategia Socialista: hacia 

uma radicalización de la democracia.  Madrid: Siglo XXI, 1987. 

NOVAES, Liliane Capilé C. Vinte anos de Constituição Cidadã – o desafio da 

democracia. Cuiabá, 2008. 20p. Mimeo. 

OLIVEIRA, Sergio P. Espaços e Tempos de ilegalidade: a construção cotidiana do 

imigrante ilegal. In: VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. 

Coimbra: CES, 2004. Disponível em: <http://www.ces.uc.pt/lab2004>. Acesso em: 29 

mar. 2009. 

O’ROURKE, Michael. Que há de tão queer na teoria queer por-vir? Revista Crítica 

de Ciências Sociais, Coimbra, n. 76, p. 127-140, dez. 2006. 

PARKER, R.G.; GAGNON, J. Reconhecendo a sexualidade. Revista Sexualidade, 

Gênero e Sociedade, ano 1, n. 1, jun. 1994. 

PASTORINI, Alejandra. Quem mexe os fios das políticas sociais? Avanços e limites 

da categoria concessão-conquista. Revista Serviço Social e Sociedade. São 

Paulo: Cortez, 1997. No. 53. 

PELUCIO, Larissa. Três casamentos e algumas reflexões: notas sobre 

conjugalidade envolvendo travestis que se prostituem. Revista de Estudos 

Feministas, v. 14, n. 2, maio-agosto/2006. p.522-534. 

PEREIRA, Potyara. A. P. Necessidades Humanas: subsídios à crítica dos mínimos 

sociais. São Paulo: Cortez, 2007.  



POCAHY, Fernando. Um mundo de injúrias e outras violações. Reflexões sobre a 

violência heterossexista e homofóbica a partir da experiência do CRDH- Rompa o 

silêncio. In: _____. (Org.). Rompendo silêncio: Homofobia e heterossexismo na 

sociedade contemporânea. Políticas, teoria e atuação. Porto Alegre: Nuances, 2007. 

PRECIADO, Beatriz. Multitudes queer: notas para uma política de los “anormales”. 

Revista Multitudes, n. 12, 2003. Paris. Disponível em: 

<http://multitudes.samizdat.net/rubrique.php3?id_rubrique=141>. Acesso em: 06 

maio de 2008. 

PRADO, Marco Aurélio Máximo; MACHADO, Frederico Viana. Preconceito contra 

homossexualidades: A hierarquia da invisibilidade. São Paulo: Cortez, 2008. 

RAICHELIS, Rachel. Esfera pública e conselhos de assistência social: caminhos 

da construção democrática. São Paulo: Cortez, 1998. 

RAMOS, Silvia. Minorias e Prevenção da violência. In: ILANUD. Das políticas de 

Segurança Pública as Políticas Públicas de Segurança. São Paulo: ILANUD, 

2002. 

_____. Violência e Homossexualidade no Brasil: as políticas públicas e o movimento 

homossexual. In: GROSSI, Mirian [et. al.]. Movimentos Sociais, Educação e 

Sexualidades. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 

RAMOS, Silvia; CARRARA, Sérgio. A Constituição da Problemática da Violência 

contra Homossexuais: a Articulação entre Ativismo e Academia na Elaboração de 

Políticas Públicas. Revista Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 185-205, 

2006. 

REIS, Elisa P. Reflexões leigas para a formulação de uma agenda de pesquisa em 

políticas públicas. Revista brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n. 51, 

p.11-14, fev. 2003. 

RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 

1985. 

RICH, Adrienne. Compulsory heterossexuality and lesbian existence. Signs, v. 5, n. 

4, p. 631-660, Summer 1980. 

RIOS, R. R. O conceito de homofobia na perspectiva dos direitos humanos e no 

contexto dos estudos sobre preconceito e discriminação. In: POCAHY, F. (Org.). 

Rompendo silêncio: Homofobia e heterossexismo na sociedade contemporânea. 

Políticas, teoria e atuação. Porto Alegre: Nuances, 2007. 

http://multitudes.samizdat.net/rubrique.php3?id_rubrique=141


_____. A homossexualidade e a discriminação por orientação sexual no direito 

brasileiro. In: GOLIN, Célio; POCAHY, Fernando Altair; RIOS, Roger Raupp. (Orgs.). 

A justiça e os direitos de gays e lésbicas: jurisprudência comentada. Porto 

Alegre: Sulina, 2003. 

ROUDINESCO, Elizabeth. A família em desordem. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

RUBIN, Gayle. “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la 

sexualidad”. In: VANCE, Carole (Org.). Placer y peligro: explorando la sexualidad 

femenina. Madrid: Revolución Madrid, 1989. 

_____. RUBIN, Gayle. O tráfico de mulheres: notas sobre a “economia política” do 

sexo. Recife: SOS Corpo, 1993. 

SÁEZ, Javier. El contexto sóciopolítico de surgimento de la teoria queer. De la crisis 

del sida a Foucault. In: CÓRDOBA, David; SÁEZ, Javier; VIDARTE, PACO (eds.) 

Teoria queer: políticas bolleras, maricas, trans, mestizas. Madrid: EGALES, 2005, 

pp. 67-76. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos 

humanos. In: FELDMAN-BIANCO, Bela (Org.). Identidades: estudos de cultura e 

poder. São Paulo: Hucitec, 2000. 

SCOTT, Joan. Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Educação e 

Realidade. Porto Alegre, v. 20, n. 2, p.71-99, jul/dez. 1995. 

SEDWICK, Eve. A Epistemologia do Armário. Cadernos Pagu, nº 28. Campinas: 

2007. 

SILVA, Tomaz Tadeu. Teoria cultural e educação: um vocabulário crítico. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2000. 

SILVA, Virgínia Ferreira da; OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Processos judiciais como 

fonte de dados: poder e interpretação. Sociologias, Porto Alegre, n. 13, 2005. 

SIMIONATTO, Ivete. Estado e Sociedade civil em tempos de globalização: 

reinvenção da política ou despolitização? Cadernos Especiais, n.39, n. 23, 

out/Nov., 2006. Disponível em: http://www.assistentesocial.com.br. Acesso em: 22 

mar. 2009. 

SOARES, Laura Tavares. O (Des) Ajuste Neoliberal na América Latina. São 

Paulo: Cortez Editora, 2002. 

SOUSA FILHO, Alípio. Por uma teoria construcionista crítica. Revista Bagoas: 

Estudos gays – gêneros e sexualidades, Natal, v. 01, n. 01, jul./dez. 2007. 

http://www.assistentesocial.com.br/


_____. Homossexualidade e Preconceito: crítica de uma fraude nos campos 

científico e moral. Disponível em: 

<http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/08/262050.shtml>. Acesso em: 22 

mai. 2006. 

SPIVAK, Gayatri C. Puede hablar el subalterno? Revista Colombiana de 

Antropologia, v. 39, p. 297-336, ene./dec. 2003. 

VIANA, Adriana e CORREA, Sônia. Teoria e práxis em gênero e sexualidade: 

Trânsitos, avanços, dramas e pontos cegos. In: Bonetti, Aline e FISCHER, Soraia. 

Dossiê “Entre pesquisar e militar: contribuições e limites dos trânsitos entre 

pesquisa e militância feminista”. Disponível em: 

<http://www.scribd.com/doc/7275700/Dossie-Entre-Pesquisar-Militar>. Acesso em: 

13 dez. 2007. 

VIEIRA, Evaldo. Os direitos e a política social. São Paulo: Cortez, 2007. 

WANDERLEY, Luiz Eduardo. Universidades e sociedades: consensos e dissensos. 

Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n.81, mar. 2005.  

WEEKS, Jeffrey. O Corpo e a Sexualidade. In: Louro, Guacira Lopes (Org.). O corpo 

educado – pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.  

_____. Sexuality and its Discontents: Meanings, Myths and Modern Sexualities . 

London: Routledge and Kegan Paul, 1986. 

WELZER-LANG, Daniel. A construção do masculino: dominação das mulheres e 

homofobia. Revista Estudos Feministas, ano 9, n. 2, 2001. 

WITTIG, Monique. El pensamiento heterossexual y otros ensaios. Madrid: 

EGALES, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/08/262050.shtml
http://www.scribd.com/doc/7275700/Dossie-Entre-Pesquisar-Militar


 

ANEXO A 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 25, DE 7 DE JUN DE 2000 
 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
 
Estabelece, por força de decisão judicial, procedimentos a serem adotados para a 
concessão de benefícios previdenciários ao companheiro ou companheira 

homossexual.  
 
A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, em reunião extraordinária realizada no dia 07 de Junho de 2000, no uso da 
competência que lhe foi conferida pelo inciso III, do artigo 7°, do Regimento Interno 
do INSS, aprovado pela Portaria nº 6.247, de 28 de dezembro de 1999, e 
 
CONSIDERANDO a determinação judicial proferida em Ação Civil Pública nº 
2000.71.00.009347-0; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer rotinas para uniformizar 
procedimentos a serem adotados pela linha de benefícios, resolve:  
 
Artigo 1° - Disciplinar procedimentos a serem adotados para a concessão de pensão 
por morte e auxílio-reclusão a serem pagos ao companheiro ou companheira 

homossexual. 
 
Artigo 2° - A pensão por morte e o auxílio-reclusão requeridos por companheiro ou 
companheira homossexual, reger-se-ão pelas rotinas disciplinadas no Capítulo XII 

da IN INSS/DC n° 20, de 18.05.2000. 
 
Artigo 3° - A comprovação da união estável e dependência econômica far-se-á 

através dos seguintes documentos: 
I. declaração de Imposto de Renda do segurado, em que conste o interessado como 
seu dependente; 
II. disposições testamentárias; 
III. declaração especial feita perante tabelião (escritura pública declaratória de 
dependência econômica); 
IV. prova de mesmo domicílio; 
V. prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão 
nos atos da vida civil; 
VI. procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 
VII. conta bancária conjunta; 
VIII. registro em associação de classe, onde conste o interessado como dependente 

do segurado; 
IX. anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados; 
X. apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a 

pessoa interessada como sua beneficiária; 
XI. ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o 
segurado como responsável; 



XII. escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente;  
XIII. quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a 
comprovar. 
 

Artigo 4° - Para a referida comprovação, os documentos enumerados nos incisos I, 
II, III e IX do artigo anterior, constituem, por si só, prova bastante e suficiente, 
devendo os demais serem considerados em conjunto de no mínimo três, 

corroborados, quando necessário, mediante Justificação Administrativa JA. 
 
Artigo 5º - A Diretoria de Benefícios e a DATAPREV estabelecerão mecanismos de 

controle para os procedimentos ora estabelecidos nesta Instrução Normativa.  
 
Artigo 6° - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
CRÉSIO DE MATOS ROLIM 
Diretor-Presidente do INSS 
 
PAULO ROBERTO T. FREITAS 
Diretor de Administração 
 
LUIZ ALBERTO LAZINHO 
Diretor de Arrecadação 
 
SEBASTIÃO FAUSTINO DE PAULA 
Diretor de Benefícios 
 
MARCOS MAIA JÚNIOR 
Procurador Geral 
 

(*) REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO, DO ORIGINAL, NO D.O. 

Nº 110-E, DE 8/6/2000, SEÇÃO 1, PÁG 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO B 

 

Propostas Aprovadas na I Conferência Nacional de Políticas Públicas LGBT no 

Eixo “Previdência Social” 

 

1. Promover ações de educação previdenciária junto aos Centros de Referência 

LGBT, estimulando, através de campanhas educativas, que os planos de 

previdência públicos e privados ampliem a cobertura aos companheiros/as 

homoafetivos/as, de travestis e transexuais. 

2. Reconhecer a união civil homo-afetiva, assegurando as mesmas condições de 

casais heterossexuais para fins previdenciários. 

3. Divulgar, amplamente, o Plano Simplificado de Previdência Social junto à 

população LGBT. 

4. Implementar as políticas de proteção social preconizadas pela Agenda 

Hemisférica do trabalho Decente, especialmente no que se refere à população 

LGBT. 

5. Incluir o tema Previdência Social nas ações de formação e capacitação de 

ativistas LGBT nas três esferas de gestão pública. 

6. Capacitar os profissionais da Previdência Social para o atendimento digno para a 

população LGBT. 

7. Garantir aos servidores públicos dos três entes da federação e aos militares, bem 

como aos integrantes da previdência complementar, o reconhecimento da união 

homoafetiva para fins previdenciários. 

8. Garantir a assistência social Integral para pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

9. Garantir aos Servidores Públicos LGBT em união estável, dotados de Regime 

Próprio de Previdência Social os mesmos direitos dos servidores de união estável 

(heterossexual), principalmente a pensão por morte. 

10. Propor a criação de Lei que inclua parceiro(a) homossexual como dependente, 

para fins previdenciários de servidores públicos nos três entes federativos.  

11. Implantar políticas para a população LGBT no Ministério da Previdência Social.  



12. Promover palestras em órgãos públicos (Escolas, Universidades, e Unidade de 

Saúde) e privados sobre os direitos previdenciários da população LGBT, em parceria 

com o INSS. 

13. Garantir o reconhecimento, pela Previdência Social, no código das/os 

profissionais do sexo do código brasileiro de ocupações no ato da inserção do 

regime geral da previdência social. 

14. Incluir o tema Previdência Social nas ações de formação e capacitação de 

lideranças LGBT nas três esferas de gestão pública e promover ações de educação 

previdenciária junto aos Centros de Referência LGBT, assim como capacitar 

lideranças e voluntários em geral destes mesmos centros.  

15. Capacitar os procuradores Federais do INSS sobre legislação e direitos LGBT.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


