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RESUMO 
 
Este trabalho concebe reflexões acerca da elaboração e 
implementação de políticas públicas no Brasil contemporâneo 
no que concernem as famílias homoafetivas, com foco na 
Previdência Social. Vale Considerar que a sexualidade é um 
aspecto fundamental da experiência humana que implica na 
necessidade de proposição de políticas que reconheçam o 
direito à diversidade e à pluralidade de manifestações nas 
relações sociais e sexuais cotidianas. Os eixos metodológicos 
que estruturam esse artigo são baseados em pesquisa 
bibliográfica, destacando marcos histórico, leis fundamentais e 
autores que trabalham as categorias em questão. 
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ABSTRACT 
 
This work conceived ideas about the development and 
implementation of public policies in contemporary Brazil in that 
concern the homoafetivas families, focusing on Social Security. 
Vale Consider that sexuality is a fundamental aspect of human 
experience that implies the need to propose policies that 
recognize the right to diversity and plurality of manifestations in 
everyday social and sexual relations. Methodological that 
structure this article are based on a literature review, 
highlighting historical landmarks, fundamental laws and writers 
working these categories. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, outras expressões de famílias surgiram, e neste palco 

estão às famílias homoafetivas, compostas por sujeitos que buscam a implementação dos 

seus direitos e de livre expressão da sexualidade, esta oprimida pelo enraizamento do 

patriarcalismo brasileiro e o “modelo” padronizado de famílias. 

Busca-se, nesse artigo demonstrar a importância da ampliação conceitual sobre 

família, com foco na previdência social, colocando novos desafios para os profissionais que 

integram os mais diversos espaços na esfera pública seja elaborando políticas públicas ou 

executando. Dessa forma, percebe-se a relevância dos estudos com maior abrangência 

sobre a diversidade sexual atrelada a família. 

Problematizar a forma como os serviços públicos lidam com a diversidade 

sexual, na medida em que o direito à liberdade de orientação sexual se constitui numa forma 

de direito à igualdade é ressaltar a relevância do panorama da relação entre Estado, família, 

população LGBTT3 e políticas públicas no Brasil; destacando entraves desta contradição no 

momento da concessão de benefícios aos usuários da Política de Previdência Social. 

Aprofundaremos no decorrer do estudo, sobre a interpelação da 

heteronormatividade e do familismo nas políticas públicas no país, salientando que respeitar 

a diversidade sexual é necessário para o respeito à autonomia, à livre expressão da 

sexualidade, em direção a democracia e a superação da inferiorizarão do outro. Além do 

mais, conceder visibilidade à temática desnaturaliza à imposição de papéis socialmente 

construídos, apostando na luta dos patamares de sociabilidade, na qual a diversidade seja 

efetivamente reconhecida. 

Em suma, a metodologia utilizada para construção deste estudo consiste em 

pesquisa bibliográfica em documentos para levantamento de referencial teórico e marcos 

histórico, sobre a construção da seguridade social brasileira, com foco na previdência social 

e nas famílias homoafetivas asseguradas que construíram um caminho de luta e resistência 

presente até os dias atuais. 

 

II. HETERONORMATIVIDADE E FAMILISMO: A PREVIDÊNCIA SOCIAL EM FOCO 

 

Boschetti (2009) vem apresentar a trajetória da seguridade social e como ela é 

demarcada na realidade brasileira, já que a conquista de benefícios previdenciários que 

                                                 
3
A sigla LGBT se refere a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. O uso do 

termo foi aprovado durante conferência realizada em Brasília, em 2008, e substituiu a sigla GLS 
(gays, lésbicas e bissexuais), utilizada até então para representar a diversidade sexual. (fonte: 
http://www12.senado.gov.br/noticias/entenda-o-assunto/lgbt). 
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compõe a seguridade social, surge primeiramente na Alemanha no séc. XX a partir de lutas 

dos trabalhadores exigindo melhorias nas condições de trabalho. Bismarck em resposta as 

greves trabalhistas cria um sistema de seguros sociais, voltados a esses trabalhadores, 

ficando conhecido como modelo bismarckiano, por ser centrado nos trabalhadores 

assalariados ele recebeu várias críticas, pois grande parte da população ficaria desassistida. 

Em contra resposta surge na Inglaterra logo após a Segunda Guerra Mundial o 

Plano Beveridge, nesse sistema o Estado intervia na garantia de beneficio as pessoas que 

não tivessem condições de sustento. Diferente do modelo Bismarckiano ele tinha caráter 

universal, era para todos que necessitassem ser assistido, neste caso o financiamento viria 

de impostos fiscais e o Estado é quem era o gestor. Este modelo tem como principal objetivo 

a luta contra a pobreza. 

O tripé da seguridade social brasileira - assistência social, saúde, previdência - é 

influenciado por estes dois modelos, onde modelo bismarckiano predomina a previdência 

social, e o beveridgiano orienta o SUS - Sistema Único de Saúde e a Assistência Social. O 

fato é que esses modelos e a seguridade social em si, estão voltados em sua essência para 

família. Segundo Teixeira (2010), afirma que no Brasil, a política pública  se direciona a 

reprodução do modelo tradicional de família, baseado nos papéis do homem-provedor e 

mulher-cuidadora, no caso dos seguros sociais, o trabalho se centraliza naquele que é o 

contribuinte e sua família, ou seja, o acesso aos benefícios concebidos pelo trabalho é 

centralizado na família, principalmente os previdenciários que têm caráter contributivo.   

 

Ao focalizar esse modelo tradicional familiar, no caso específico da previdência 

social, nega-se os outros modelos que vem se apresentando em nossa sociedade, Mioto 

(2006) destaca que a incorporação das famílias nas políticas públicas se faz de forma 

bastante tensionada entre propostas distintas, vinculadas a projetos também distintos em 

termos de proteção social. A autora afirma que existem duas tendências uma “familista” e, 

outra “protetiva”. A primeira é enraizada no processo neoliberal que afirma a centralidade da 

família, apostando em sua capacidade de cuidados e proteção como uma naturalidade de 

proteção social, aliado ao mercado e sociedade civil. O Estado interviria somente se 

falhassem os meios naturais. A segunda, a forma “protetiva” está ligada a garantia de 

direitos por meio das políticas públicas, sendo que as famílias devem ser protegidas por um 

aparato do Estado. 

 Torna-se salutar pensar políticas públicas articuladas com a categoria família, 

aliando também aos inúmeros arranjos na atualidade, bem como a dimensão da 

sexualidade do ser humano. 

Pensar o ser humano em suas diferentes dimensões inclui refletir sobre seu conjunto 
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de “corpo, gênero, sexualidade” e dos polos masculino e feminino, e na relação 
destes com seus opostos, dada assim também a nossa capacidade de compreensão 
da existência do outro. Uma análise que compreende os indivíduos a partir dessa 
polarização se materializa na impossibilidade de escutar, falar ou pensar em formas 
de relações não heterossexuais. O “resto” se encaixa em qual campo? A 
universalidade do atendimento no âmbito das políticas públicas torna o “sujeito de 
direitos” destinatário de políticas com cunho universal. Por essa universalidade, são 
abarcadas as diferentes formas de raça/ etnia, orientação sexual, cultura e as 
diferentes formas de expressão no mundo. (FROEMMING E IRINEU NAVAS,2010, 
p.6). 

 

 Por isso a importância da abrangência das políticas públicas, que acolham a 

diversidade do ser social em construção, desconstruindo os padrões impostos socialmente e 

erguendo outras possibilidade e legislações para as diferentes formas de manifestações, 

como da população LGBT, por exemplo. 

Algumas indagações com a demarcação do lugar do heterossexual e das demais 
classificações de grupos “dominantes”, o poder é assim naturalizado entre grupos 
sociais normatizados e que ocupam quase sempre posições centrais, ditando, aos 
demais, as formas de representação, pois falam por si e pelos outros, tanto pela 
negação dos demais ou por considerá-los subordinados. (FROEMMING E IRINEU 
NAVAS,2010, p.7). 

O estudioso sobre a homossexualidade no Brasil Mello (2004) em sua tese de 

doutorado Família no Brasil dos anos 90: um estudo sobre a construção social da 

conjugalidade homossexual; afirma que a discussão sobre o reconhecimento da 

conjugalidade homossexual emergiu no cenário político brasileiro No final da década de 

1990, no âmbito das eleições para a Presidência da República, esta proposta foi inserida no 

Programa de governo do candidato Luís Inácio Lula da Silva. Sobre pressão de grupos 

conservadores essa proposta foi retirada do programa presidencial de governo, mas não 

abandonou o cenário político, pois deputados eleitos assumiram o compromisso de defender 

essa proposta. A luta pela liberdade sexual teria como justificativa a legalização de uma 

situação de fato e de garantir o amparo aos homossexuais que na perda de seus parceiros. 

 

O pensamento não é a defesa dos homossexuais ou heterossexuais, mas como 

as disparidades atingem sua forma de sociabilidade e acesso aos diretos, já que o “assumir” 

se torna velado e dificultoso, além disso, como está o modelo de família que hoje na 

contemporaneidade apresenta uma complexa reorganização assumindo outros arranjos, 

trazendo outras demandas sociais e, consequentemente a proteção dos seus membros. 

(SUNKEL: 2006) Situar o debate da diversidade sexual não exige que se procurem as 

causas ou que se conheçam individualmente preferências ligadas à esfera da sexualidade, 

mas sim, salientar o patamar emancipatório do tratamento com igualdade. 

 

III. A CONSTRUÇÃO DA FAMILIA: DESAFIOS ANTIGOS E OBSTÁCULOS NOVOS 
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 A construção do conceito de família é complexa devido a sua multiplicidade 

de abordagens e estudos, que significativamente colaboram para desvelar a essência dessa 

categoria relevante para diversos profissionais que desenvolvem um trabalho técnico-social 

direcionado para esse grupo que deve compreendê-lo além de uma associação de pessoas.  

Sierra (2011), afirma que na sociedade moderna a família nuclear é a 

predominante, sendo que a maioria de suas relações cotidianas contém afeto, sentimentos e 

afinidade que unem o casal. Também, contextualiza o surgimento dessa família centrada no 

pai-mãe-filhos em virtude da revolução industrial e urbanização da sociedade capitalista. 

Outro fator ressaltado pela autora é a migração, as diferenças de classe, a etnia e as 

culturas que afetaram de tal maneira as famílias que os pesquisadores se questionavam se 

restava algo em comum que identificasse a família. 

 Na esteira do pensamento de Durhan (2004), as indagações eram se essas 

diversidades na composição familiar ainda teriam alguma substância? Qual seria então? Ao 

longo dos Séculos, a família foi considerada uma instituição sagrada embasada pelo 

casamento. Sendo os valores da época perpassavam o grupo familiar, submetendo também 

seus membros, tornando-os mais “humanos”, já que recusavam a submeter seus próprios 

extintos, em destaque os sexuais. Os estudos realizados sobre a categoria família estão em 

sua maioria direcionados para a reprodução das relações sociais e suas formas 

transversais. Toda via, torna-se relevante analisar os padrões sexuais e a família; 

ultrapassando os aspectos biológicos afim de reprodução da espécie, visto que são os que 

predominam, eximindo em parte as próprias questões da sexualidade. 

 Em relação à sexualidade existem regras preestabelecidas, os desejos 

individuais ás vezes são os mais “perigosos” de fugir da ordem social, pois não podem 

quebrar as convenções sociais. Principalmente, ao contexto dos desejos das mulheres que 

por construções simbólicas na sociedade devem ser contidas em relação ao sexo, sendo na 

maioria das vezes conhecido apenas durante o casamento. 

 

 Nessa perspectiva a família pode agir como regulamentadora das escolhas, 

não somente na prática sexual, mas também na escolha do parceiro, sendo o 

heteronormativo o socialmente aceito: 

Por heteronormatividade, entende-se a reprodução de práticas e códigos 
heterossexuais, sustentada pelo casamento monogâmico, amor romântico, 
fidelidade conjugal, constituição de família (esquema pai-mãe-filho(a)(s). Na esteira 
das implicações da aludida palavra, tem-se o heterossexismo compulsório, sendo 
que, por esse último termo, entende-se o inquestionado e inquestionável por parte 
de todos os membros da sociedade com o intuito de reforçar ou dar legitimidade às 
práticas heterossexuais (FOSTER, 2001, p. 19). 

 

 As relações sociais implicam diretamente nos padrões de famílias instituídos 
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ao longo da construção cultural da sociedade. Incorporados com fortes ranços da 

heteronormatividade, os papéis estão postos e essas relações transpassam para o 

cotidiano, principalmente, quando se falam em políticas públicas. 

Ao problematizarmos e intervirmos sobre os efeitos da normalização, que se 
expressam em nossa cultura ocidental marcando uma linha de inteligibilidade e de 
elegibilidade para o “humano”, tratamos de denunciar concepções e práticas 
heterossexistas que revelam a fragilidade de instituições e políticas públicas; a 
violência não raras vezes perpetuada pelo Estado; e os efeitos destas no âmbito 
maior de nossa sociedade, com a corrosão da democracia. (POCAHY, 2001.p 10) 
 

Por isso, a importância em tratar das particularidades das famílias homoafetivas 

estas é uma dentre as várias formas de famílias; parte da união, por vínculo de afeto, entre 

pessoas de mesmo sexo. Em 2011, por unanimidade, pelo placar 10(dez) votos a 0 (zero), 

os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a maior Corte de Justiça do Brasil 

reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. A partir de tal decisão, 

companheiros em relação homoafetiva duradoura e pública terão os mesmos diretos e 

deveres das famílias formadas por casais heterossexuais. 

O quantitativo de famílias homoafetivas em relação ao Censo 2010 do IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que o novo arranjo familiar no país 

começa a ganhar expressividade. De acordo com o levantamento, 60 mil famílias 

homoafetivas vivem no país. O número corresponde às relações estáveis com pessoas do 

mesmo sexo, oficializadas legalmente. O cenário destacado é uma realidade vivenciada por 

um seguimento da população brasileira, esta precisa de uma visibilidade sobre suas 

demandas enquanto sujeitos de direitos, então, faz-se o seguinte questionamento onde 

estavam essas famílias antes da revelação do Censo? A estrutura do ideal sobre família 

mudou? Ou se necessita ampliar o conceito sobre família com foco na diversidade sexual? 

As indagações supracitadas podem ser respondidas a primeiro momento quando 

existe um reducionismo significativo se consideramos existir apenas um único modelo ou 

padrão de família, deixando assim de perceber as particularidades e singularidades de cada 

arranjo familiar, sendo que a famílias homoafetivas também fazem parte dessa 

complexidade e merecem legislações e avanços para o acesso ás políticas públicas de 

forma universal. 

As representações sociais relativas à família, por sua vez, estão sofrendo alterações 
significativas no Brasil e no mundo, sendo a luta de lésbicas e gays pela conquista 
de legitimidade social para suas relações amorosas estáveis uma das que aponta 
para questionamentos profundos acerca dos fundamentos estruturadores do ideário 
de família conjugal. Da mesma forma, as lutas em torno do reconhecimento social e 
jurídico da dimensão familiar das uniões homossexuais estão constitutivamente 
associadas à afirmação/negação do mito da complementaridade dos sexos e dos 
gêneros, o qual restringe ao casal homem-mulher a competência moral e social para 
desempenhar as funções atribuídas à instituição familiar, especialmente no que diz 
respeito à parentalidade. (MELLO, 2005, p.06) 
 

 Ainda, destaca-se que em contra partida ao baixo quantitativo de famílias 
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construídas de pessoas do mesmo sexo, existe os altos índices de violência contra 

homossexuais no Brasil. Pois segundo relatório produzido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), 

entidade de reconhecimento internacional e que há 30 anos monitora os casos de violência 

contra homossexuais. Revela que pelo menos 312 gays, lésbicas e travestis brasileiros 

foram assassinados em 2013, uma média de um homicídio a cada 28 horas. A entidade 

estima que 99% dos crimes foram motivados por homofobia4. Nesse direcionamento, o 

resgate histórico sobre os padrões de união entre homens e mulheres é primordial para 

compreender a realidade estigmatizada da população LGBT, principalmente, no que 

concerne a construção da família. 

 No que se direciona a legislação vigente sobre famílias dispomos uma análise 

sobre o artigo 226, §3º, da Constituição Federal5 - CF, que define os tipos de família 

legalmente reconhecidos, e sua aplicação para o reconhecimento das uniões homoafetivas 

como instituto do Direito de Família. Em relação às uniões entre pessoas do mesmo sexo 

afronta aos princípios da liberdade e da igualdade, bem como ao direito a uma existência 

digna. 

 

IV. LUTAS E CONQUISTAS  

 

Diante de tais fatos e adversidades que compõe a sociedade brasileira e 

consequentemente interferem nas políticas publicas é necessário destacar algumas lutas e 

conquistas do movimento LGBT, como forma de resistência e de rompimento aos padrões 

que são colocados, inclusive dentro da política de previdência social. A partir da percepção 

de que estas pessoas com diferentes orientações sexuais tinham os seus direitos 

previdenciários destituídos, compassadamente passam a reivindicar formas que garantam 

seu acesso e de suas famílias à previdência.  

Em 24 de setembro de 1999, a organização não governamental Nuances 

realizou uma denúncia, perante o Ministério Público Federal em Porto Alegre, alegando que 

o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS violava direitos humanos, a igualdade e a livre 

                                                 
4
 A palavra homofobia é usada para identificar os sentimentos ou as atitudes de aversão irreprimível, 

de repugnância, de ódio e de preconceito que algumas pessoas, ou grupos nutrem contra as 
lésbicas, os gays, os bissexuais, os travestis e  os  transexuais  pelo  simples  fato  de  terem  e  
exercerem  sua  orientação  sexual  de  forma/maneira homoafetiva ou homossexual. 
 
5
 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. (Regulamento) 
 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuances&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
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expressão sexual, ao indeferir administrativamente pedidos de pensão previdenciárias para 

companheiros do mesmo sexo6.  

Então, instaurou-se procedimento administrativo pelo Ministério Público Federal. 

O superintendente do Instituto confirmou a veracidade da denúncia, alegando que "não é 

devida a concessão desses benefícios em casos de relação homossexual". Baseado em tais 

fatos, os procuradores da república Paulo Gilberto Cogo Leivas e Marcelo Veiga 

Beckhausen ajuizaram ação civil pública, pedindo que o INSS – Instituto Nacional de Seguro 

Social passasse a considerar o companheiro ou companheira homossexual como 

dependente preferencial de mesma classe dos companheiros heterossexuais, passando a 

conceder a pensão por morte e o auxílio-reclusão, além de expedir ato administrativo nesse 

sentido. 

A ação foi repassada e repassada em 11 de abril de 2000 para a 3ª Vara Federal 

Previdenciária de Porto Alegre, sob-responsabilidade da juíza federal substituta Simone 

Barbisan Fortes. Em 18 de abril de 2000, a juíza concedeu a liminar, equiparando as 

relações homossexuais às heterossexuais para fins de concessão de pensão por morte e 

auxílio-reclusão pagos pelo Instituto.  

As ações previstas no Plano Nacional LGBT concentram-se na equiparação de 

direitos aos cônjugues e na ampliação da cobertura previdenciária, tanto pública quanto 

privada, para casais de mesmo sexo. Uma das ações se daria no âmbito educativo, quando 

se propõe promover palestras em órgãos públicos (Escolas, Universidades e Unidade de 

Sáude) e privados sobre os direitos previdenciários da população LGBT, em parceria com o 

INSS (1.311) e na divulgação do plano simplificado de previdência social para a população 

em específico.  

Desde 2001, em razão da Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, o INSS 

reconhece administrativamente o direito à pensão por morte e auxílio-reclusão para 

dependentes de companheiro/a homossexual de segurado/a, desde que comprovada à vida 

em comum. A partir dessa decisão, vários estados e municípios reconheceram, seja por 

simples norma administrativa, seja modificando as leis que regiam a matéria, o direito de 

seus servidores públicos em inscrever o/a companheiro/a homossexual como beneficiário de 

seus regimes jurídicos de previdência. Normas internas de empresas públicas e privadas 

têm seguido o mesmo exemplo na regulamentação de seus planos de previdência 

complementar. 

Em matéria previdenciária, cabe à União legislar sobre benefícios do INSS (para 

os trabalhadores do setor privado) e para o regime próprio de seus servidores públicos. Os 

                                                 
6
Fonte:<http://www.prrs.mpf.mp.br/home/bancodocs/acp/porto-alegre/1997 

2000/homossexuais.previdencia.doc>. Acesso em 21 de janeiro. 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://www.prrs.mpf.mp.br/home/bancodocs/acp/porto-alegre/1997%202000/homossexuais.previdencia.doc
http://www.prrs.mpf.mp.br/home/bancodocs/acp/porto-alegre/1997%202000/homossexuais.previdencia.doc
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benefícios previdenciários aos servidores estaduais e municipais (onde exista regime próprio 

de previdência para os servidores públicos) cabem às respectivas esferas. Cabe 

apresentarmos de acordo com as informações  contidas no potal do INSS, ainda alguns dos 

direitos assegurados no decorrer deste processo contraditório de luta da população LGBT 

como um todo na sociedade brasileira no âmbito da previdência social, uma vez que este 

ainda apresenta-se como terreno desconhecido para muitos, sendo eles:  

A pensão por morte que se dá no caso de falecimento do segurado, seu 

companheiro homossexual faz jus à pensão, concorrendo com outros dependentes 

preferenciais. Este é um benefício pago à família do trabalhador quando ele morre. Havendo 

mais de um pensionista, a pensão por morte será rateada entre todos, em partes iguais, a 

parte daquele cujo direito à pensão cessar será revertido em favor dos demais dependentes. 

A cota individual do benefício deixa de ser paga pela morte do pensionista; para o filho ou 

irmão que se emancipar, ainda que inválido, ou ao completar 21 anos de idade, salvo se 

inválido; quando acabar a invalidez (no caso de pensionista inválido), não será considerado 

a emancipação decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior. 

O auxílio-reclusão, concedido ao companheiro homossexual em caso de prisão 

do segurado, conforme Lei nº 8.213, de 24/07/1991  e alterações posteriores. O auxílio-

reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, durante o 

período em que estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. Não cabe concessão de 

auxílio-reclusão aos dependentes do segurado que estiver em livramento condicional ou 

cumprindo pena em regime aberto. 

No que concerne ao reconhecimento dos direitos previdenciários dos 

companheiros homossexuais de servidores públicos federais depende de decisão judicial 

específica, não havendo lei ou ordem judicial genérica que garanta seu reconhecimento a 

todos, independentemente de ação judicial, a jurisprudência, contudo, tem reconhecido tais 

direitos. Semelhantemente à ação em favor dos segurados do INSS, o Ministério Público 

Federal no Espírito Santo ajuizou em 2007 uma ação civil pública com o intuito de que a 

União fosse obrigada a reconhecer os benefícios previdenciários dos servidores públicos 

federais. A ação tramita na 5ª Vara Federal Cível de Vitória e a liminar foi indeferida, sob 

alegação de que não havia o perigo na demora, os autos estão conclusos desde novembro 

de 2008 para sentença. 

No âmbito do regime previdenciário dos servidores estaduais e municipais, nos 

últimos anos, várias leis foram aprovadas garantindo igualdade de benefícios entre 

companheiros independentemente de oposição de sexo. Entre os estados e municípios que 

já reconhecem esses direitos (alguns devido à mudança na lei específica, outros em 

decorrência de normas administrativas estabelecidas pelo próprio poder executivo), pode-se 

http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/1991/8213.htm
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=87
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citar os estados de São Paulo e Paraná e os municípios de Recife, Rio de Janeiro, 

Pelotas,João Pessoa,Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza. 

 

V. CONCLUSÃO 

 

O padrão da heteronormatividade acarreta rebatimentos nas análises 

institucionais sobre família, recaindo na perspectiva do “familismo”, que perpassa os 

programas, serviços e benefícios existentes na política de previdência social, no que 

repercute na inclusão/exclusão de dependentes. Desta forma, pode deixar à margem o 

acesso e participação das pessoas cuja orientação sexual seja diferente daquela proposta 

pelos padrões sexuais. 

 A inclusão da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

- LGBT nas políticas públicas foi, e ainda é um longo e árduo processo de luta bastante 

recente contra os preconceitos que geram as mais diferentes formas de exclusão social. 

Apesar das adversidades, mostramos que tiveram grandes avanços referente ao acesso das 

famílias homoafetivas aos benefícios da previdência social, já que foi mais um direito 

garantido com a organização dos sujeitos protagonistas dessa luta. 

 Ainda vale ressaltar que é primordial a melhoria no atendimento nas instituições 

seja elas públicas ou particulares, para acolher os usuários dos mais variados serviços, 

compreendendo suas diversas faces. Visto que, a partir do momento que o usuário sente-se 

seguro para iniciar os procedimentos nas Instituições, este é o primeiro passo para 

viabilização dos direitos sociais. Por isso, devem-se realizar capacitações em relação aos 

funcionários, que lidam diretamente com a população. 

A luta não para, ainda há várias conquistas em todo o tripé da seguridade social 

como Saúde e Assistência Social, entre outras políticas sociais setoriais, mas é assim 

pautando o debate e mostrando que existem diferenças nas relações sociais, na qual, a 

sociedade é dotada de contradições, que se avança na garantia de direitos. Avalia-se, assim 

que é possível desconstruir o pré-estabelecido e construir uma liberdade para a 

emancipação humana, pautando a universalização das políticas públicas dotada de 

diversidade. 

Por fim, a construção de um diálogo entre as políticas sociais e a realidade da 

sociedade no âmbito familiar na contemporaneidade é complexa, principalmente no contexto 

neoliberal, onde se reduz o acesso ao trabalho, tornando o Estado cada vez mais mínimo. 

Ao contextualizar o panorama de atuação do Assistente Social, torna-se necessário que este 

vise à compreensão desse cenário, permitindo, assim, a construção de subsídios para 

superá-los, a fim de atender o compromisso assumido no código de ética profissional,  ou 

http://pt.wikipedia.org/wiki/São_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraná
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/wiki/João_Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
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seja, a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária.  
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