
 

 

 
                  

O MOVIMENTO LGBT E A TEORIA DO RECONHECIMENTO DE AXEL HONNETH 

 

Karoline Almeida Rocha1 
 
 

 
RESUMO 
 
Este artigo faz uma análise dos Movimentos Sociais, em 
especial o LGBT, buscando compreender os fatores que levam 
os atores sociais a compor estes movimentos. Partindo das 
idéias contidas na Teoria do Reconhecimento, buscamos 
compreender como estes grupos se organizam e como se dá a 
ação coletiva dos mesmos, assim como os principais fatores 
que levam estes a se inserirem em um movimento social, 
destacaremos a importância do reconhecimento no processo 
de legitimação de direitos, partindo-se do pressuposto de que 
as políticas públicas criadas para atender as demandas do 
movimento LGBT são frutos de uma ação coletiva de atores 
sociais que estão envolvidos nesta ação em busca de garantia 
de direitos. 
 
Palavras chave: Movimento. Reconhecimento. Legitimação. 
Processo. 
 
ABSTRACT 
 
This article is an analysis of social movements, in particular 
LGBT, trying to understand the factors that lead social actors to 
make these moves. Based on the ideas contained in the Theory 
of Recognition, we seek to understand how these groups are 
organized and how is the collective action of the same, as are 
the major factors that lead to these it is part of a social 
movement, we will highlight the importance of the recognition 
process legitimization of rights, starting from the assumption 
that public policies designed to meet the demands of the LGBT 
movement are the fruit of a collective action of social actors 
who are involved in this action seeking a guarantee of rights. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O fim da Guerra Fria marca o início de uma série de mudanças no cenário, político, 

econômico e social, essas mudanças que ocorreram na década de oitenta, como 

crescimento econômico, a revolução da informação e ascensão de novos atores inserem 

nos novos atores nos debates político. Com a inserção de novos atores não-estatais e das 

mudanças econômicas e sociais é que se insere o debate sobre movimentos sociais. 

Neste sentido, este artigo tem como objetivo fazer um estudo dos Movimentos 

Sociais e sua forma de organização enquanto ação coletiva de atores sociais. Daremos 

destaque para os chamados “novos movimentos sociais”, que de acordo com Gohn (2008) 

surgem a partir da década 1980, esse artigo tratará do movimento LGBT, que está incluído 

naqueles chamados movimentos identitários que lutam por direitos sociais. 

Entendemos que se faz importante compreender como os Movimentos Sociais se 

organizam, aqui em especial, o Movimento LGBT, pois entendemos que é relevante um 

estudo acerca dos mesmos, tendo em vista os mesmos fazerem parte das minorias sociais 

que não tem seus direitos reconhecidos.  

Este artigo faz um estudo dos Movimentos Sociais e sua forma de organização 

enquanto ação coletiva de atores sociais. Daremos destaque para os chamados “novos 

movimentos sociais”, que de acordo com Gohn (2008) surgem a partir da década 1980, esse 

artigo tratará do movimento LBGT, que está incluído naqueles chamados movimentos 

identitários que lutam por direitos sociais. 

Mesmo com uma série de barreiras aos poucos o movimento LGBT tem se 

mostrado como um recurso fundamental na busca de reconhecimento de direitos e mais que 

isso tem buscado tornar esse fato social em algo comum para sociedade, assim faz se a 

seguinte pergunta quais os instrumentos usados pelo movimento LGBT para ser 

reconhecido como indivíduos portadores de direitos perante a sociedade e perante os 

organismos institucionais?   

Para alcançarmos os objetivos deste estudo utilizamos como método a pesquisa 

qualitativa, tendo como técnica a pesquisa bibliográfica. A pesquisa qualitativa permite um 

olhar renovado sobre um problema que se pretende estudar. Estando atento á pluralidade 

de construções de sentido, o processo qualitativo pode permitir adquirir uma visão mais 

holística dos problemas e das questões, levando a compreender a especificidade a 

complexidade dos processos em jogo (Groulux,2008). 

 



 

 

 
                  

2. OS NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS E SEUS ATORES: UMA ANÁLISE DO 

MOVIMENTO LGBT 

  

Os novos movimentos sociais surgem no final do século XX devido às novas 

mudanças e transformações sociais, políticas e culturais. Entende-se por novos movimentos 

sociais aqueles que se diferem dos movimentos tradicionais, que se preocupavam apenas 

com as reivindicações da classe trabalhadora (LACLAU, 2008). 

Segundo Gohn (2013) os novos movimentos sociais possuem um caráter 

sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas da população se organizar e 

expressar, a população tem a possibilidade de manifestar suas insatisfações, seja ela com 

relação a segurança, moradia, saúde e outros, dessa forma para se organizar e expressar 

suas demandas cada movimento tem um “projeto político” que vai nortear suas ações 

(GOHN, 2013, p.13). 

Esse projeto político é que vai direcionar as ações dos indivíduos, este é “um 

conjunto de crenças, valores, ideologias, formas de conceber e de fazer ações coletivas 

concretas, este conjunto é compartilhado por todos os membros no que tange a seus 

valores principais” (GOHN, 2005, p. 35).  

De acordo ainda com Gohn (2005) o conteúdo do projeto se modifica a partir da 

prática da experiência cotidiana, ele só é democrático quando não conduz a um conjunto de 

interesses particulares de um grupo, para ser democrático deve incorporar uma visão de 

mundo que tenha como horizonte o outro e o universal, ou seja, vise beneficiar a 

coletividade, sem detrimento de membros daquele grupo social. 

Nossa intenção não é fazer uma análise completa de todos os modelos dos novos 

movimentos sociais, mas sim destacar aqueles que vêm tomando destaque neste início de 

milênio, estes estariam organizados segundo Gohn, ao redor de dez eixos temáticos das 

lutas e demandas: 

 

1) Lutas e conquistas por condições de habitabilidade na cidade, 
nucleados pela questão da moradia, expressa em três frentes de 
luta: a) articulação de redes sociopolíticas que militam ao redor do 
tema urbano e participam do processo de construção e obtenção de 
um “Estatuto da Cidade”; b) movimentos sociais populares dos sem-
teto; c) contra a violência urbana; 
2) Mobilização e organização popular em torno de estruturas 
institucionais de participação na estrutura político-administrativa da 
cidade ( Orçamento Participativo e Conselho Gestores); 
3) Mobilização e movimentos de recuperação de estruturas 
ambientais, físicos-espaciais ( como praças,parques), assim como de 



 

 

 
                  

equipamentos e serviços coletivos (área da saúde, educação, lazer, 
esportes e outros serviços públicos degradados nos últimos anos 
pelas políticas neoliberais); 
4)  Mobilizações e movimentos contra o desemprego; 
5) Movimentos de solidariedade e apoio a programas como 
meninos e meninas nas ruas, adolescentes que usam drogas, 
portadores de HIV e de deficiências físicas; 
6) Mobilizações e movimentos dos sem-terra, na área rural e suas 
redes de articulações com as cidades via participações de 
desempregados e moradores de rua, nos acampamentos do MST; 
7) Movimentos étinico-raciais (índios e negros); 
8) Movimentos envolvendo questões de gênero ( mulheres e 
homossexuais); 
9) Movimentos pela terra reforma agrária e acesso ao crédito para 
assentamentos rurais; e 
10) Movimentos contra as políticas neoliberais e os efeitos da 
globalização (contra Alca, Fórum Social Mundial etc) (GOHN, 2013, 
p.32). 

 

Nosso objeto de análise, neste artigo, está presente no eixo temático de número 8, 

os movimentos envolvendo questão de gênero, em especial o movimento LGBT. Para 

compreender a homossexualidade é necessário primeiramente entender como essa questão 

foi se construindo historicamente. 

 

Nem sempre a homossexualidade foi considera anormal, nas 
sociedades gregas e romanas ela relacionava-se estreitamente com 
a masculinidade. Esse relacionamento constituía parte do 
treinamento e da disciplina militar que significava um rito de 
passagem para a idade adulta. A homossexualidade naquelas 
sociedades se dava entre um homem mais velho e um mais jovem 
que não possuía sua masculinidade formada. O mais velho admirava 
o mais jovem por sua virilidade e beleza, e o mais velho, por sua 
experiência, sabedoria e comando. Este tinha a função de educar e 
proteger o mais jovem até que este no devido tempo alcançasse a 
maturidade e se casasse com uma mulher (RICHARDS apud BILA E 
RODRIGUES, 2008). 

 

O tema sobre “homossexualidade” esteve presente na pauta dos debates da 

sociedade na Idade Média, a Igreja Católica vai imprimir a homossexualidade a ideia de 

“uma prática pecaminosa”, a mesma estava passível de condenação e de morte. Com 

queda do Estado Secular, a homossexualidade foi novamente ressignificada, saindo do 

status de pecado para o de patologia clínica, as ideologias da época corroboravam a 

percepção da homossexualidade como anormalidade/doença/degeneração que estavam 

associados a comportamentos criminosos e sádicos, esse fato acabou criando um ambiente 



 

 

 
                  

propício a repulsa social compulsória dos homossexuais em razão da sua visão 

estigmatizada de cidadania (BILA; RODRIGUES, 2008). 

Na obra “Devasso no Paraíso: a homossexualidade no Brasil, da colônia à 

atualidade, de João Silvério Trevissam” (2011), o autor  investiga como a homossexualidade 

no Brasil se desenvolveu, a partir de 1591 e chega até o final do último século, discutindo 

direitos civis, inserção social de minorias, Aids e intolerância. Trevisan, porém, não se limita 

a um estudo histórico documental. Ele se vale de instrumentos da antropologia e da 

psicanálise, disseca a religião, analisa o homoerotismo nas artes e na mídia. Trás um 

posicionamento crítico em relação à construção de categorias para inserir os homossexuais, 

ele entende que isto é mais uma forma de descriminação. O autor questiona a importância 

da visibilidade e da vantagem política de ser “assumido”. 

Na obra o autor aponta que embora no Brasil não tenham existido leis específicas 

que criminalizassem a homossexualidade, a mídia tem mostrado constantemente episódios 

onde os homossexuais são hostilizados, agredidos e até mesmo mortos, fato que mostra o 

poder de uma sociedade machista e carregada de preconceitos. Assim estes grupos, 

considerados minorias sociais, têm procurado cada vez mais se organizarem e juntos 

buscarem conquistas e garantias para o segmento, esse sujeitos são considerados agentes 

determinantes, por exemplo, na construção de políticas públicas. 

 

(...) É importante lembrar, contudo que existe outra composição de 
forças como agindo como definidores das políticas públicas, que são 
as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais em 
geral, que atuam no âmbito nacional e global. Tais agentes estiveram 
presentes, mas no dias atuais algo novo se apresenta, fortalecendo 
ainda mais a presença desses elementos, o que altera até mesmo o 
caráter da presença (BONETI, 2007, p. 59). 

 

O autor fala em sua obra nos “novos agentes determinantes na elaboração e 

implementação de políticas públicas”, são eles as ONG`S e os movimentos sociais, que se 

organização e formam uma ação política. Essa organização se dá após um processo de 

reconhecimento entre os indivíduos, que compõem esses definidores de políticas públicas, é 

o seu auto-reconhecimento que vai permitir o fortalecimento destes enquanto agentes de 

pressão social. 

No Brasil o final da década de 1970, foi fundamental para construção do Movimento 

LGBT, mais especificamente em 1978, com a criação do grupo SOMOS, em São Paulo, e 

do Jornal Lampião da Esquina, no Rio de Janeiro, assim é nesse contexto que surge o 

movimento homossexual no Brasil Em 1980 houve uma epidemia de AIDS que fez com que 



 

 

 
                  

o movimento se desmobilizasse, pois para a sociedade havia uma relação muito forte entre 

a doença e o homoxessualimos (CARMONA,2008) 

O histórico de construção do movimento LGBT, é marcado pelo contexto em que 

ele está inserido na sociedade, aqui especificamente no Brasil, nos dias atuais o movimento 

vem ganhando uma maior visibilidade, em especial por parte da mídia, que tem aberto 

constantemente espaço para esta discussão. A organização e o reconhecimento é um fator 

determinante desta visibilidade e é a participação como um processo de vivência que 

imprime sentido e significado a um grupo ou movimento social, tornando-o protagonista de 

sua história, desenvolvendo uma consciência crítica desalineadora, agregando força 

sociopolítica a esse grupo ou ação coletiva, e gerando novos valores e uma cultura política 

nova (GOHN, 2005). 

As modalidades de reconhecimento intersubjetivo são fatores fundamentais ao 

processo de socialização humano e preexistem qualquer forma estruturada de organização 

social e política. Nesse sentido, Gohn aponta: 

 

Quando os significados são desvelados, eles produzem estímulos e 
geram respostas, discursivas ou ações gestuais,ou ações coletivas e 
movimentos; criam-se processos identitários , individuais e coletivos. 
A questão da identidade remete a uma outra forma de aprendizado: a 
do reconhecimento. Com a identidade e o reconhecimento inicia-se o 
processo de dar sentido às ações, individuais ou coletivas. Nesse 
processo, os indivíduos de atores sociais – que ocupam diferentes 
lugares na estrutura social ( como pais, trabalhadores, membros de 
alguma organização,movimento, partido, sindicatos , religião etc.) – 
transformam-se em sujeitos, autores de ações históricas que 
ultrapassam as ações contidas no desempenho individual ou grupal 
(GOHN, 2005, p.32). 

 

As ações que “ultrapassam as ações contidas no desempenho individual ou grupal” 

são as que ganham visibilidade e dão destaque ao grupo ou movimento social, a cidadania 

coletiva une os coletivos sociais da sociedade civil e pressiona o Estado pela 

regulamentação, implementação e vigilância da aplicabilidade de direitos de inúmeras 

ordens. Como afirmou a autora citada esse ação social ganha sentido com a construção de 

uma identidade que é uma forma de aprendizado, esta une sujeitos sociais que não tem 

seus direitos reconhecidos e formam os grupos ou movimentos sociais, que buscam por um 

bem coletivo que venha atender a um direito que até então não foi reconhecido pelo Estado 

ou pela sociedade. 



 

 

 
                  

Os movimentos sociais buscam legitimar seus direitos básicos perante o Estado e 

menos combatê-lo ou conquistar, eles funcionam como instrumento de “pressão social”, 

voltados para persuadir a sociedade civil e Estado. Os novos “novos movimentos” surgem 

com orientações valorativas que buscam nas instituições públicas uma democratização 

social, visam mudanças de longa duração, nesse caso a sociedade civil é um aspecto de 

grande importância, pois é nela que  as principais reivindicações devem ser inseridas 

(ALONSO, 2009). 

 Os novos movimentos sociais lutam pelo reconhecimento de direitos sociais, 

culturais e civis, havendo uma ampliação das lutas que não estão mais concentradas nos 

sindicatos ou nos partidos políticos. 

  

Esses novos movimentos sociais demandaram atendimento às suas 
especificidades culturais, o respeito às suas identidades e às suas 
diferenças, e políticas que considerem o lado  subjetivo das ações 
humanas – seus desejos, sentimentos, sonhos e emoções e não 
apenas carências materiais; políticas que resgatassem a auto-estima 
dos indivíduos e o sentido de pertencimento a uma dada comunidade 
(GOHN,2005,p.76) 

 

Como é possível perceber na citação acima os novos movimentos sociais estavam 

voltados para o respeito da identidade e para o reconhecimento da diversidade, como algo 

natural da sociedade, estes não buscavam apenas “carências materiais” como afirmou a 

autora, mas políticas que pudessem colaborar com o que Honneth chama de “resgate da 

auto-estima” dos sujeitos envolvidos nessas ações.  

Diante das mudanças políticas, sociais, econômicas e a inserção de novos atores 

não estatais e ascensão de novos temas na agenda social é possível perceber um aumento 

nos debates sobre sexualidade na contemporaneidade, especialmente quando se trata da 

questão sexualidade que fogem da idéia de heterossexualidade compulsória (BUTLER, 

2003 apud TAQUES, 2007). 

Os movimentos sociais têm um papel fundamental na conquista de direitos, é uma 

sociedade civil organizada que pressiona o Estado na busca por legitimação de direitos, faz-

se então necessário sujeitos empoderados e conscientes da força do papel de cidadão, para 

isso um “reconhecimento subjetivo”, ou seja, que cada indivíduo se percebe enquanto um 

sujeito social que não tem seus direitos reconhecidos. 

 

3. A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DO RECONHECIMENTO NA COMPREENSÃO DO 

MOVIMENTO LGBT 



 

 

 
                  

 

Para compreendermos a teoria do reconhecimento, partiremos dos estudos de Axel 

Honneth (ESSEN, 1949)  filósofo e sociólogo alemão. Este autor está ligado a teoria crítica 

da Escola de Frankfurt, sua principal obra é o livro “Luta por reconhecimento: a gramática 

moral dos conflitos sociais”, o objetivo central é mostrar como indivíduos e grupos sociais se 

inserem na sociedade atual. Isso ocorre por meio de uma luta por reconhecimento 

intersubjetivo, são três as formas de reconhecimento: amor, solidariedade e direito. A luta 

por reconhecimento se inicia pela experiência de desrespeito dessas formar de 

reconhecimento, este é um dos pontos centrais do livro. 

Para Honneth, toda luta por reconhecimento inicia-se por meio da experiência de 

desrespeito. A primeira forma de desrespeito é o desrespeito ao amor, são os maus-tratos e 

a violação, que ameaçam a integridade física e psíquica; o desrespeito ao direito são a 

privação de direitos e a exclusão, pois isso atinge a integridade social do indivíduo como 

membro de uma comunidade político-jurídica; o desrespeito à solidariedade são as 

degradações e as ofensas, que afetam os sentimentos de honra e dignidade do indivíduo 

como membro de uma comunidade cultural de valores. 

 

O autor é bastante enfático ao afirmar  que, em um contexto social 
mais amplo, ou seja, nas relações intersubjetivas impessoais que 
configuram as práticas sociais, a dimensão do amor se vê pouco 
profícua à formação de conflitos sociais por lhe faltar, justamente, os 
elementos de generalização e universalização implícitos nas esferas 
do direito e da estima social ( MORAES, 2006,p.67). 

 

Como podemos ver na esfera do amor o indivíduo forma seu juízo de amor próprio, 

essa dimensão é pouco profícuo à formação de conflitos tendo em vista que não há 

elementos de universalização que levam os indivíduos a se organizarem em movimentos 

sociais. Para Honneth é o desrespeito a estima social uma das mais importantes esferas da 

constituição dos conflitos sociais. 

Ora, nem todas as três esferas de reconhecimento contêm em si, de 
modo geral, o tipo de tensão moral que pode estar em condições de 
pôr em marcha os conflitos ou querelas sociais: uma luta só pode ser 
caracterizada de “social” na medida em que seus objetivos se deixam 
generalizar para além do horizonte das intenções individuais, 
chegando a um ponto coletivo. Segue-se daí primeiramente, com 
olhar voltado para as distinções efetuadas, que o amor, como forma 
mais elementar do reconhecimento, não contém experiências morais 
que possam levar por si só a formação de conflitos (...). Em 
contrapartida, as formas de reconhecimento de direito e da estima 
social já representam um quadro moral de conflitos sociais, porque 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Essen
http://pt.wikipedia.org/wiki/1949
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3es


 

 

 
                  

dependem de critérios socialmente generalizados (HONNETH, 2003, 
p. 256). 
 
 

O autor deixa claro que o “reconhecimento de conflitos com critérios socialmente 

generalizados” são o que podem levar a um conflito social, pois estes chegam a um ponto 

coletivo. Ele continua dizendo que “o engajamento nas ações políticas possui para os 

indivíduos também a função direta de arrancá-los da situação paralisante do rebaixamento 

passivamente tolerado e de lhes proporcionar, por conseguinte uma autorelação nova e 

positiva” (HONNETH, p.259, 2003). É na própria experiência de desrespeito que se encontra 

a motivação para a luta, os indivíduos compreendem a negação do seu reconhecimento, o 

que possibilita o surgimento de uma ação coletiva destes.  

Honneth utiliza-se do pensamento de Hegel para compreender o processo de 

formação do espírito subjetivo. 

 

Ampliando-o passo a passo de modo que abarque as condições 
necessárias da autoexperiência da consciência individual; o resultado 
desse procedimento reconstrutivo deve esclarecer quais 
experiências, repletas de exigências, um sujeito precisa ter feito ao 
todo antes de estar em condições de conceber-se a si mesmo como 
uma pessoa dotada de “direitos” e, nessa medida, poder participar 
então na vida institucionalmente regulada de uma sociedade, isto é, 
no espírito efetivo (HONNETH, 2003, p. 73) 

 

Além das contribuições de Hegel, para construção da sua concepção de uma 

Teoria do Reconhecimento e dos conflitos sociais, Honneth também foi buscar na Psicologia 

Social de George Herbert Mead conceitos que o ajudassem na compreensão e na 

construção destes conceitos: 

 

Uma abordagem que pretenda adotar o modelo de Hegel como 
estímulo para uma teoria social de teor normativo não pode se dar 
por satisfeita com esse fundamento meramente especulativo; daí ser 
preciso primeiramente uma reconstrução de sua tese à luz de uma 
psicologia social empiricamente sustentada (HONNETH, 2003, p. 
121). 

 

Axel entende que a psicologia social de Mead “permite traduzir a teoria hegeliana 

da intersubjetividade em linguagem teórica pós-metafísica” (HONNETH, 2003, p. 123).  



 

 

 
                  

É assim que o autor pretende fazer das pressuposições normativas da Teoria do 

Reconhecimento o ponto de referência de uma explicação dos processos de transformação 

histórica e empírica da sociedade. 

A identidade do indivíduo se determina por um processo intersubjetivo mediado 

pelo mecanismo do reconhecimento. É na ausência de reconhecimento intersubjetivo e 

social que se encontra então o mote dos conflitos sociais. As modalidades de 

reconhecimento intersubjetivo são essenciais ao processo de socialização humano e 

preexiste qualquer forma estruturada de organização social e política, é a partir delas que os 

sujeitos sociais podem passar a constituir ações coletivas que têm como objetivo a luta por 

reconhecimento (HONNETH, 2003). 

A luta por reconhecimento move os atores sociais a agirem em coletividade, na 

busca de um bem comum para o grupo, a experiência do desrespeito é o ponto que liga 

cada um destes atores. 

 

4 - CONCLUSÃO 

 

Buscamos com este artigo compreender um dos eixos dos novos movimentos 

sociais, aqueles que envolvem questão de gênero, nosso foco foi o movimento LGBT, 

partimos da ideia da Teoria do Reconhecimento de Axel Honneth de que o não-

reconhecimento de direitos gera conflitos sociais, sendo uma fonte emotiva e cognitiva de 

resistência social e de levantes coletivos. Honneth percebe o potencial de transformação 

política e social surgido a partir do compartilhamento de sentimentos de morais de 

desrespeito entre indivíduos afetados, é assim que o autor compreende a dimensão 

emancipatória do reconhecimento, que é dos pontos que destacamos neste trabalho. 

O movimento LGBT enquanto ação coletiva reúne sujeitos que não têm seus 

direitos reconhecidos em alguns casos sofrem violência seja ela física ou não, estes acabam 

por estabelecer uma conexão de reciprocidade e lealdade, que fortalecem o movimento. 

O movimento LGBT tem um histórico de organização que foi se definindo e se 

modificando ao longo de sua trajetória, entendemos que se faz importante compreender os 

motivos que levam sujeitos sociais a se engajarem neste movimento, essa explicação fomos 

buscar na Teoria do Reconhecimento e sua ótica do potencial de transformação das ações 

coletivas que são moralmente motivadas. O movimento LGBT é formado por um conjunto de 

segmentos que têm anseios diversos,mas que se unem com o objetivo de potencializar os 

efeitos das suas ações. 



 

 

 
                  

O reconhecimento tem uma dimensão emancipatória,essa é uma perspectiva de 

Honneth, os sujeitos envolvidos passam a ser atores de ações históricas que ultrapassam 

as ações contidas em um cotidiano individual, eles re-interpetram o significado dos fatos, 

dão sentido as ações que participam, e produzem novos significados, pois estes não são 

fixos, essa transformação é assim emancipatória. 

A questão da homossexualidade saiu do espaço privado e assumiu relevância no 

espaço público, ganhando visibilidade e destaque dentro da sociedade civil e nas 

discussões políticas. Não se trata de criar um conflito com as demais instituições sociais, 

mas de reparar os danos causados pela invisibilidade social, que seria o não-

reconhecimento dos homossexuais e dos seus direitos. Consideramos o movimento LGBT 

como exemplo de associativismo que emerge num contexto de mudanças sociais com 

objetivo de (re) construir identidade de gênero, reivindicar ampliação do espaço social e da 

participação política.  

O reconhecimento do movimento LGBT é um ponto fundamental na luta por 

conquista de espaço dos seus membros dentro da sociedade civil e das políticas públicas, 

entendemos que há ainda um longo caminho, mas, que os primeiros passos estão sendo 

dado ainda que lentamente. 
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