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RESUMO 
Este trabalho objetiva uma breve reflexão da atual conjuntura 
dos movimentos sociais LGBT´s, no que cerne as lutas sociais 
e os caminhos tracejados na atualidade dentre suas principais 
pautas e “bandeiras” de lutas. Especificamente os movimentos 
sociais LGBT’s da Região Metropolitana de Belém do Pará, 
todavia aglutinando o desafio regional ao cenário nacional do 
movimento de combate ao preconceito e discriminação aos 
sujeitos. Isto é, descrição das conquistas sociais, políticas e 
culturais, e desafios históricos que esses movimentos vêm 
encontrando no século XXI no Brasil e a relevância da 
ampliação de Políticas Públicas como ferramenta de 
erradicação e combate a Homofobia.  
Palavras-Chave: Movimentos Sociais. Lutas Sociais. Políticas 
Públicas. Homofobia. 

 

ABSTRACT 
This paper aims to describe the current situation of social 
movements LGBT's in the heart that the social struggles and 
the dashed paths in the news among their main agendas and 
"flags" of fighting. Specifically's LGBT social movements of the 
metropolitan region of Belém do Pará, however agglutinating 
the regional challenge to the national scene of the movement to 
combat prejudice and discrimination against subject. That is, 
descriptions of social achievements, political, and cultural and 
historical challenges that these movements have been found in 
Brazil in the XXI century and the relevance of the extension of 
Public Policy as a tool for the eradication and combating 
homophobia. 
Keywords: Social Movements. Social Struggles. Public Policy. 
Homophobia. 
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1- INTRODUÇÃO 

Historicamente, a sexualidade humana tem sido tema de grande relevância, 

entretanto, permaneciam na invisibilidade e desconhecimento. De acordo com Foucault 

(1984), “o próprio termo sexualidade surgiu tardiamente, no inicio do século XIX”. A 

homossexualidade surgiu das disfunções e comportamentos que se afastam da 

heterossexualidade tradicional, num contexto social divergente da atualidade e 

historicamente exterioriza profundas transformações, no que cerne a cultura, moral, 

religiosidade e familiar.  

Discutir acerca da homossexualidade e proporções que fomentam o debate em 

torno de sua magnitude, é algo de sumo importância em si, e para o conhecimento cientifico 

nas correlações que partiram de um cotidiano de experiências, isto é, valores que são 

construídos a partir das relações sociais vivenciadas, e que hoje objetivam sistematizar, 

buscando um conhecimento científico, pautado do empírico para teoria.  

A violência, o preconceito e discriminação aos grupos de lésbicas, gays, bissexuais 

e transexuais (LGBT’s) é algo bastante atual, é traz consigo uma cultura machista e uma 

hierarquização do gênero sexual. Atualmente, percebemos a banalidade da violência contra 

o ser humano, violência que estampam os cadernos policiais dos principais jornais do 

Estado do Pará e do Brasil, violências seguidas de agressões, difamações, torturas 

psicológicas e assassinatos, cujo seus agentes na maioria estão impunes até hoje.  

Dados de principais ONGs LGBT’s mostram que a violência contra esses grupos 

crescem a cada ano, números crescentes que alertam para a tamanha expressão e 

percebemos real necessidade de políticas públicas eficazes por meio do Estado, principal 

interventor do cidadão e produtor de mecanismos que venham tentar erradicar o fenômeno 

social da homofobia ou menos minimizar tamanha violação sofrida por cidadãos LGBT’s. 

 

 
2- BREVE HISTÓRICO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS LGBT’S 

 

A atual conjuntura dos Movimentos LGBT’s encontra-se no seio de uma nova 

reestruturação da sociedade e mecanismos do Estado neoliberal brasileiro. Dentre elas a 

discussão teórica de democracia popular e lutas sociais emancipatórias de uma série de 

grupos sociais.  

Para Rodrigues (2009), no caso brasileiro, a minimização do Estado deu-se, ou 

inicia-se paralelamente, ao avanço do processo de democratização, mais precisamente, 



 
 
quando em países mais desenvolvidos - e alguns deles com poder de influência nas 

questões internas brasileira - apregoavam o fim do Estado do Bem-estar, no Brasil estava 

em movimentos de lutas por direitos políticos, civis e sociais.  

De fato, muito desses direitos foram reconhecidos em lei, principalmente na 

constituição de 1988. Os movimentos LGBT’s brasileiros surgidos em meados do século XX 

sofreram grandes influências do movimento norte-americano, isto é, resultado de uma gama 

de preconceitos, violências, discriminações e agressões físicas e morais que lésbicas, gays, 

bissexuais e transexuais que na noite de 28 de junho de 1969 em Nova York esses 

indivíduos sofreram intensas repressões policiais, no obstante os LGBT’s passam a 

reivindicar direitos e liberdade junto ao Estado repressor, esse marco histórico ficou 

conhecido com a Revolta de Stonewall e no obstante a própria conjuntura de lutas da 

América Latina no qual herdaram o sentimento de lutas sociais, igualdade e a busca de 

respeito social resultado deste acontecimento. 

A partir da década de 70 do século XX, os Movimentos LGBT’s apresentam uma 

conjuntura acentuando uma série de planejamento de combate a inúmeras violências e 

relatos de homicídios sofridos por pessoas que fugiam de uma regra moral pautado na 

heterossexualidade normativa, aludindo a partir daí um cronograma de atividades e pautas 

de lutas em busca de Políticas Públicas, no entanto, os movimentos deparavam-se com um 

Estado autoritário e militar que dificultava a própria militância e que, ao mesmo tempo, 

davam-lhe fôlegos para o fortalecimento dos militantes.  

Na efervescência do movimento LGBT surgia uma das grandes referencias 

histórica, isto é, o Jornal Lampião da Esquina4, no qual era destinado ao público LGBT no 

final da década de 1970 no Rio de Janeiro e publicado em diversas cidades do Brasil, trazia 

consigo uma linguagem acessível e muita das vezes irônica e rico em um leque de 

discussão e exposição, dentre eles debates, artigos, entrevistas e denúncias. Encerrando 

sua ultima publicação em 1981 às vésperas da redemocratização e construção da 

Constituição de 1988 do Brasil. 

A partir da década de 1980, os movimentos sociais em geral com novas 

configurações em meio à sociedade e o Estado, cristalizam idéias via projetos com o 

objetivo de possibilitar o dialogo entre militância e governo. Conforme Viana (2000, p. 38) 

 

[...] o país ensaiava novos passos rumos a uma democracia frágil. Os 
espaços de construção de novas entidades eram múltiplos. Mulheres, 

                                                 
4
 Jornal Lampião da Esquina foi uma das primeiras grandes publicações destinadas ao público homossexual no 

Brasil. O Movimento gay de Minas/MGM disponibiliza em seu acervo algumas edições do Lampião da Esquina 
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operários, estudantes, meninos de rua, CEB’s, homossexuais, negros, 
índios, ecologistas, pacifistas e tantos outros protagonistas de 
manifestações coletivas revelaram um país em ebulição, com variados 
problemas, a exigir do poder público novas práticas políticas que 
incorporassem as preocupações desses setores [...] 

 

Destaca-se a partir da década de 1990, uma efervescência do movimento LGBT, 

isto é, apresentando-se ao cenário de um Estado democrático. Esses movimentos passam a 

expandir-se em todo Brasil e surge um movimento heterogêneo cuja sua diversidade está 

pautada na pluralidade intrínseca LGBT. Surgem Associações baseados na própria 

diversidade homoafetiva, fragilizando a bandeira de luta de suas origens. 

Atualmente, os movimentos LGBT’s passam a ter uma representatividade 

parlamentar, agendas junto ao Governo e diálogo entre lideranças políticas que se 

aproximam com ideologias político-partidárias. Todavia, está forma de “dialogo” entre 

Estado e movimentos sociais acaba por influenciar em uma nova roupagem e 

associativismo, cuja neutralidade da época de origem passa a ser corrompidas, entretanto, 

essas iniciativas de aproximação entre os atores sociais, ganha visibilidades, conquistas e 

projetos de combate a homofobia, isto é, um olhar de sujeitos de direitos. 

2.1- Conquistas e desafios frente o estado neoliberal: Brasil e estado do Pará e A atual 

conjuntura de lutas sociais do movimento LGBT. 

A atual Política Publica voltada para os cidadãos LGBT’s brasileiros destaca-se por 

sua evolução, uma vez que historicamente o Estado jamais tinha dado um salto 

emancipador no sentido de políticas para uma livre orientação sexual.  

Para tanto, a primeira década do século XXI é possuidora de grandes conquistas e 

desafios para o movimento LGBT, trazendo consigo o agir e planejar dos governos por meio 

planos, programa e projetos de combate a homofobia.  

O plano plurianual de 2004 à 2007, da Secretaria Especial em Direitos Humanos, 

através de vários programas, especificamente “O Brasil sem Homofobia”, criou programas 

de ação com objetivo de promover a cidadania, promoção e combate à discriminação aos 

LGBT’s, isto é, foi formado um conjunto de articulações ligado às secretarias de saúde, 

educação, segurança, justiça e cultura, todavia, seu fortalecimento atua junto as Instituições 

não-governamentais e os movimentos sociais. 

Ademais, o Programa articula-se através de redes sociais ligadas às instancias 

estaduais e municipais que na sua maioria por si só já apresentam projetos, legislações e 

ações LGBT’s. Contudo, houve uma intensa criação de núcleos e centro de referencia e 

combate a homofobia em quase toda territorialidade brasileira. 



 
 

Dentre eles, destaca-se o estado do Pará que, a partir de 2008, com a elaboração 

do Programa “Pará sem Homofobia”, ligado ao programa Federal, visou os mesmos 

objetivos do programa nacional. No entanto, salvo algumas peculiaridades da região norte, 

através do Programa foi criado a Coordenadoria de Livre Orientação Sexual, sediado na 

Secretária de Justiça em Direitos Humanos do Estado do Pará e Defensoria Pública do 

Estado do Pará, e implantou-se o Centro de Referência de Combate e Proteção a 

Homofobia composto por uma equipe multidisciplinar que atendem pessoas vítimas de 

violência física e psicológica, discriminação sexual e preconceito. Atualmente, o Pará 

compõe legislações, portarias e decretos que visam o direito a cidadania independente da 

orientação sexual.  

O Estado do Pará segue em conquistas e pioneirismo na cidadania LGBT no norte 

do Brasil, dentre eles, destaca-se a portaria da Secretaria de Estado de Educação do Pará 

que garante, desde 2009, a utilização do pré-nome social de travestis e transexuais em toda 

rede pública no ato de sua matricula; criação da lei nº 6.971 de 2007, o qual dispõe a 

proibição de benefícios fiscais e financiamentos a empreendimentos comerciais, industriais 

ou de serviço que discriminem cidadãos quanto a sua orientação sexual; o decreto de 21 de 

maio de 2009 cujo objetivo é a liberdade de utilização do nome social independente do 

registro civil na administração pública do Estado do Pará; Plano de enfrentamento da 

epidemia de AIDS e das DST’s na população LGBT ligado ao Ministério da Saúde cujas 

atividades de planejamento iniciaram-se em 2011 e a criação do Comitê Gestor do Plano 

estadual de Segurança pública de Combate a Homofobia no qual visa o enfrentamento a 

violência contra travestis e transexuais que se prostituem na Região Metropolitana de 

Belém-RMB. 

Destacar os avanços políticos, conquistados pelos movimentos sociais parece-nos 

vislumbrar uma idealização rica e enaltecedora, decerto a atuação e eficácia desses 

projetos são desafios tanto para o movimento como para os LGBT’s, no qual em tempos 

distantes jamais se imaginariam outra forma de planejar e organizar políticas públicas e o 

que dizer no papel dos governos? Que recebem votos independentes de classe social, cor, 

grau de escolaridade ou orientação sexual e são regidos pela Constituição Federal de 1988, 

tem definido que todos são iguais perante as leis. 

Debates sobre políticas públicas implicam responder à questão sobre espaço que 

cabe aos governos na definição e implementação de políticas públicas (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2008, p. 71). E determinadas políticas apresentam-se ligada em redes, 

ressaltando a relação entre Estado e sociedade civil organizada. 



 
 

Os movimentos sociais LGBT’s brasileiros do século XXI, não foram, são e jamais 

serão os mesmos desde a efervescência da década de 1980, pois a realidade atual nos 

mostra que esses movimentos seguem agendas ligadas a interesses próprios. 

Todavia a partir da década de 1990 com o avanço de neoliberalismo, o movimento 

social brasileiro passa a reformular seu processo de mobilização, de certo que “o 

associativismo predominante nos anos 90 não deriva de processos de mobilização de 

massa, mas de processos de mobilização pontuais...” (GOHN, 2007, p. 17).  

Ademais, deve se ressaltar o protagonismo LGBT, que estão nas ruas, passeatas, 

paradas gays e campanhas educativas, isto é, a busca insaciável por uma sociedade mais 

justa que apesar de todo contexto traz um histórico de lutas e conquistas apresentam-se 

com nova roupagem, com intuito de construção de parcerias nacionais e internacionais. 

Conquistas que perpassam pelo universo jurídico até o ceio familiar, sabemos que o trajeto 

é grande e os desafios maiores ainda. 

O movimento luta por visibilidade e dignidade cidadã, pois, o direito universal é um 

bem intransferível. O que para Gohn (2007) a participação cidadã não se restringe ao direito 

ou voto, mas constrói o direito à vida do ser humano como um todo, cujo Estado e 

sociedade civil vem construindo desde a redemocratização brasileira.  

O ideário da festa LGBT mais antiga da cidade de Belém impulsionou a criação de 

diversos movimentos, criou um modelo a ser seguido por dezenas de entidades que, desde 

então, são espalhada na região paraense dentre ele os principais: o Movimento LGBT, o 

Grupo de Homossexuais do Pará (GHP), ONG COR (Cidadania, Orgulho e Respeito), Grupo 

Pela Livre Orientação Sexual (APOLO) e o Grupo de Travestis e Transexuais de Belém 

(GRETTA). Os movimentos vêm sofrendo constantes criticas, no que diz sua neutralidade e 

autonomia, devido muitos participarem de programas governamentais e possuírem 

afinidades com determinados partidos políticos e governos. O maior desafio dos 

movimentos LGBT’s está na estrutura de formação, independência e olhar critico nas 

políticas públicas. 

Conforme Viana (2000, p.43): 

[...] Muitos incorporaram posturas colaboracionistas, enfraquecendo sua 

autonomia. Muitos perderam em combatividade e em legitimidade, 

afastando-se de suas bases; outros sustentaram-se à custa de benesses do 

Estado, reproduzindo posturas políticas clientelistas [...]. 

 

3- AVANÇOS E CONSOLIDAÇÃO DO “PROGRAMA BRASIL SEM HOMOFOBIA” A 

CRIAÇÃO DA PL/122/2006. 



 
 
 

Após décadas de lutas sociais, os militantes e o público LGBT, conquistam uma 

visibilidade perante as políticas públicas brasileiras. Em novembro de 2004 o Governo 

Federal, estruturado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República- SEDH, em parcerias com demais Secretarias nacionais implantou o Programa 

“Brasil sem Homofobia”, cujo objetivo é desenvolver uma política de combate à violência 

física e psico-social, preconceito, discriminação e violação aos Direitos Humanos, isto é, 

uma conquista histórica, no qual perpassa à uma discussão de sujeitos de direitos.  

O programa foi estruturado em um plano plurianual entre 2004 e 2007, divididos em 

princípios básicos e programas de ações, articulados em uma política de promoção dos 

direitos lgbt’s entre várias regiões e Estados do Brasil, dentre elas criações e manutenções 

de “Centros de Referências de Prevenção e Combate à Homofobia” centrado na cidadania. 

Debates sobre políticas públicas implicam responder à questão sobre o espaço que 

cabe aos governos na definição e criação de políticas públicas. Não se defende aqui que o 

Estado (ou governos que decidem e implementam políticas públicas ou outras instituições 

que participam do processo decisório) reflete tão somente as pressões dos grupos de 

interesse, como a versão mais simplificada do pluralismo (BEHRING E BOSCHETTI, 2008, 

p. 71). 

No que dizer do Projeto de Lei nº 122/06 de autoria da ex. deputada Federal Lara 

Bernardi PT/SP, cujo objetivo prever alterações na lei 771/89, no qual estende punições 

também a qualquer tipo de preconceito e discriminação de gênero, sexo, orientação sexual 

e identidade de gênero. O projeto encontra-se desde 2006 no arquivo do senado e vem 

sofrendo grandes retaliações por bancadas de parlamentares de ideários religiosos, 

conservadores e críticos.  

O objetivo primordial é a criminalização da Homofobia, ademais, uma forma de 

punir os diversos assassinatos de milhares de homoafetivos que foram vitimas de uma 

tamanha atrocidade por não poder de uma livre expressão de suas sexualidades e até hoje 

estão em puni e no qual são diversas organizações no Brasil que buscam dados e 

informações acerca de pessoas LGBT’s vitimizadas.  

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 



 
 

Inicia-se a segunda década do século XXI e percebemos inúmeras conquistas dos 

movimentos sociais e dos atores sociais que tiveram um marco no que diz a criação de 

políticas, incentivos e parceria aos segmentos LGBT’s. 

De certo percebemos que esses avanços estão a quem dos objetivos e metas das 

lutas sociais a serem alcançadas, isto é, uma sociedade livre de preconceitos e sem visões 

alienadas, com base em valores morais-religiosos conservadores, que acaba por dificultar e 

boicotar legislações propícias aos direitos sociais básicos dos homoafetivos e a erradicação 

qualquer tipo discriminação por orientação sexual. 

Em meio às lutas sociais, percebemos os dois principais protagonistas sociais, de 

forma singela e atenuada, de um lado o Estado interventor e de outro os movimentos 

sociais, mas sem a mesma conjuntura de suas raízes, decerto que as atuais políticas 

públicas e sociais não foram alcançadas por puras iniciativas estatais, mais sim por 

inúmeras lutas, que em sua longa trajetória conquistou êxitos e derrotas, e atualmente vem 

construindo agendas de discussões e planejamento político.  

Atualmente, o movimento LGBT fundamenta-se em sua memória que fora 

construído a partir de ideários pessoais, ampliando-se para as lutas sociais coletivas, que 

vem crescendo cada vez mais e construindo diversos projetos sociais, cujo são resultados 

de conquistas, formação crítica desses militantes e o Estado vêm dando-lhes espaços para 

dialogo conforme muitas lutas. O caminho percorrido pelo movimento é grande, e maior é o 

trajeto em que eles se encontram, para a construção de uma sociedade mais justa e sem a 

hierarquização sexual. 
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