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RESUMO 

 

A atual pesquisa visa conhecer os aspectos em que estão inseridas as pessoas LGBT 
no Brasil, considerando o preconceito vivido por essa população em seu ambiente 
familiar, na sociedade e muitas vezes na busca no campo de trabalho. As dificuldades 
sociais e familiares experimentadas pelo público LGBT é um tabu que merece ser 
discutido nos tempos atuais. Não lhes são permitidos direitos comuns a todos os 
cidadãos brasileiros. O questionamento sobre essa questão onde indaga-se de que 
maneira o profissional do Serviço Social contribui para garantia dos direitos da 
população LGBT no Brasil? A pesquisa traz como objeto geral: compreender o 
trabalho do profissional do Serviço Social inserido nos espaços sócio ocupacionais de 
atendimento à população LGBT e sua contribuição para o fortalecimento das políticas 
voltadas para este seguimento. Como objetivos específicos buscou-se: 1) Pesquisar 
a sexualidade e a identidade de gênero da população LGBT na sociedade 
contemporânea; 2) Analisar as condições de vulnerabilidade sociais da população 
LGBT na sociedade brasileira, considerando o preconceito e homofobia e as lutas dos 
movimentos sociais; 3) Identificar os desafios e possibilidades do fazer profissional do 
Assistente Social frente às Políticas de Assistência Social de atenção e proteção a 
população LGBT. O método que conduz esse Trabalho De Conclusão De Curso é o 
de pesquisa qualitativa. A pesquisa trouxe o reconhecimento de direitos de Lésbicas, 
Gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), onde este ganhou espaço nas 
últimas décadas no que tange as políticas públicas, pois correspondem a demandas 
sociais que precisam de atenção. Nesse contexto se insere o Assistente Social, na 
efetivação de direitos, atuando na interface dessa realidade e contribuindo no 
alargamento da compreensão dos direitos da população LGBT como direito humano 
da contemporaneidade.  
  
 
Palavras-chave: LGBT 1; Preconceito 2; Movimentos Sociais 3; Políticas Públicas 4; 

Assistente Social 5. 
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ABSTRACT 

The current research aims to know the aspects in which LGBT people are inserted in 
Brazil, considering the prejudice lived by this population in their family environment, in 
society and often in the search in the field of work. The social and family difficulties 
experienced by the LGBT audience is a taboo that deserves to be discussed in our 
times. They are not allowed common rights to all Brazilian citizens. The questioning 
about this question asks how the Social Work professional contributes to guarantee 
the rights of the LGBT population in Brazil? The research has as general objective: to 
understand the work of the Social Work professional inserted in the social occupational 
spaces of service to the LGBT population and its contribution to the strengthening of 
the policies directed to this follow up. Specific objectives were: 1) To search the 
sexuality and the gender identity of the LGBT population in contemporary society; 2) 
To analyze the social vulnerability conditions of the LGBT population in Brazilian 
society, considering prejudice and homophobia and the struggles of social movements; 
3) Identify the challenges and possibilities of the Social Worker's professional work 
towards the Social Assistance Policies of care and protection of the LGBT population. 
The method that leads to this Completion Work is qualitative research. The research 
brought the recognition of the rights of lesbian, gay, bisexual, transvestite and 
transsexual (LGBT), where it has gained space in the last decades regarding public 
policies, as they correspond to social demands that need attention. In this context, the 
Social Worker is inserted in the realization of rights, acting in the interface of this reality 
and contributing in the widening of the understanding of the rights of the LGBT 
population as a human right of contemporaneity. 
 

Key-words: LGBT 1; Prejudice 2; Social Movements 3; Public Policies 4; Social 
Worker 5. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A atual pesquisa visa conhecer os aspectos em que estão inseridas as pessoas 

LGBT no Brasil, considerando o preconceito vivido por essa população em seu 

ambiente familiar, na sociedade e muitas vezes na busca no campo de trabalho. Por 

isso é relevante o assunto quanto a realidade das pessoas que vivem no seu cotidiano 

com exclusão e marginalização sendo importante fator da expressão da questão 

social de uma sociedade desigual e de excluídos socialmente. 

As dificuldades sociais e familiares experimentadas pelo público LGBT é um 

tabu que merece ser discutido nos tempos atuais. Não lhes são permitidos direitos 

comuns a todos os cidadãos brasileiros. As dificuldades de se colocar no mercado de 

trabalho levam a este segmento da sociedade a buscar alternativas que fogem dos 

padrões morais de sociedade, como a prostituição, o subemprego (trabalhos sem 

garantias e baixas renumeração). 

Diante disso, torna se imprescindível conhecer as políticas sócio assistenciais 

de atendimento e proteção a população LGBT. Destacando a importância e o papel 

que cabem as redes Sócio Assistenciais no acolhimento, atenção, facilidades e 

acesso a essas pessoas, onde nem sempre funcionam de forma correta demostrando 

precarização no acesso e fragilidade das políticas direcionadas para esse público e 

que resguardem de fato essas pessoas, assim observa-se no Brasil um crescente 

preconceito que gera violência e mata, por estar inserido numa sociedade patriarcal 

burguesa que não reconhece as diversidades como igualdade de direitos, nesse caso 

a de gênero, gerando dessa maneira a discriminação e preconceito.  

A escolha desse tema parte do ponto que é essencial para o fazer profissional 

do Assistente Social, e a importância de sua atuação com as pessoas LGBTs, pois 

deve-se considerar que por mais que ainda seja um tabu na sociedade, devido a 

inserção em uma sociedade conservadora e machista, é um tema que merece 

destaque sendo necessário trazê-lo para ser discutido e compreendido. Isto posto, é 

imprescindível destacar a escolha para essa temática, pois se dá pelo fato de existir 

a necessidade de uma atenção pelos profissionais da área do Serviço Social, pois 

embora este tema seja antigo não deixa de ser um problema presente na atualidade. 

Desse modo, criou-se o questionamento sobre essa questão onde indaga-se 

de que maneira o profissional do Serviço Social contribui para garantia dos direitos da 

população LGBT no Brasil? Pois deve ser considerado que mesmo atual não é um 
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assunto tão abordado, diante disto se faz necessária uma atenção maior 

principalmente dentro da área de atuação do Serviço Social, visto ser uma profissão 

que lida com as expressões da questão social no cotidiano e na luta pela garantia de 

direitos.  

A pesquisa traz como objeto geral: compreender o trabalho do profissional do 

Serviço Social inserido nos espaços sócio ocupacionais de atendimento à população 

LGBT e sua contribuição para o fortalecimento das políticas voltadas para este 

seguimento. Como objetivos específicos buscou-se: 1) Pesquisar a sexualidade e a 

identidade de gênero da população LGBT na sociedade contemporânea; 2) Analisar 

as condições de vulnerabilidade sociais da população LGBT na sociedade brasileira, 

considerando o preconceito e homofobia e as lutas dos movimentos sociais; 3) 

Identificar os desafios e possibilidades do fazer profissional do Assistente Social frente 

às Políticas de Assistência Social de atenção e proteção a população LGBT.  

A pesquisa ainda conta com três capítulos onde no capítulo 1 abordou a 

sexualidade e conceitos da identidade de gênero da população LGBT, destacando o 

papel da família nesse contexto. Já o capítulo 2 busca identificar o processo da vida 

do grupo LGBT, destacando suas lutas através dos movimentos sociais na busca pela 

garantia de direitos, por respeito, por um lugar na sociedade. Por último o capítulo 3 

abordara a importância da inserção do profissional do Serviço Social visando uma 

atuação eficaz frente às políticas de atenção à esse segmento, para garantia de 

direitos de pessoas que encontram se em posição de vulnerabilidade social, tendo em 

vista sua capacidade Teórico Metodológico, Técnico Operativa e Ético Político para 

viabilização de Políticas Públicas eficazes, tendo suas ações embasadas no Código 

de Ética da Profissão e na Lei de Regulamentação do Serviço Social.  

O método que conduz esse Trabalho De Conclusão De Curso é o de pesquisa 

qualitativa. Esse método tem como objetivo analisar a atuação do Serviço Social junto 

à população LGBT. Utilizando o método bibliográfico como fonte para a pesquisa 

deste trabalho.  A revisão bibliográfica serve como base para toda a elaboração do 

trabalho e foi desenvolvida através de livros, artigos, periódicos e revistas 

pesquisados no banco de dados de sites como: Scielo e Capes. Tendo como 

referências a população LGBT, preconceito, movimentos sociais LGBT, Políticas 

Públicas de atenção a esse segmento e o trabalho do Assistente Social. Após a leitura 

foi selecionado os materiais que serão utilizados como fundamentação teórica deste 

presente trabalho. 
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2. RELAÇÕES DE GÊNERO E IDENTIDADE 

 

O processo histórico da humanidade trouxe formas diferentes de enxergar e 

identificar os seres humanos, nesse contexto a atual pesquisa abordou a identidade 

de gênero, entretanto para melhor compreensão se faz necessário conceituar alguns 

aspectos e características.  

Sendo assim, nesse capítulo foi abordado sobre a sexualidade e conceitos 

como gênero, orientação sexual e identidade de gênero da população LGBT, 

destacando o papel da família nesse contexto.  

 

2.1 FAMÍLIAS E AS RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

De acordo com Azevedo e Guerra (2004) a família é considerada como uma 

instituição responsável por promover a educação e dar direcionamento para o meio 

social em que vivem, pois e nesse ambiente familiar que se cria os laços, a 

transmissão de valores morais e sociais, ofertando caminhos para promover a 

educação das crianças e dos adolescentes. 

Azevedo e Guerra (2005) corroboram para o conceito de família da seguinte 

maneira: 

 

[...] a família é também um grupo social composto de indivíduos diferenciados 
por sexo e por idade, que se relacionam cotidianamente, gerando uma 
complexa e dinâmica trama de emoções; ela não é uma soma de indivíduos, 
mas um conjunto vivo, contraditório e cambiante de pessoas com sua própria 
individualidade e personalidade. [...] A divisão interna de papéis pode ser a 
expressão de importantes relações de dominação e submissão, na medida 
em que configura uma distribuição de privilégios, direitos e deveres dentro 
desse grupo. (AZEVEDO; GUERRA, 2005, p. 77) 

 

As relações familiares são direcionadas pela relação de poder patriarcal, se 

estrutura em uma grande desigualdade, onde se destaca a figura masculina 

mencionado como autoridade do lar, onde a figura da mulher, da criança e do 

adolescente passa a serem inferiores, seguindo assim a ordem do homem como 

autoridade do núcleo familiar, pois os atributos e os papeis de gênero1 contemplam o 

                                            

1 Gênero é um conceito das Ciências Sociais que surge enquanto referencial teórico para análise e 
compreensão da desigualdade entre o que é atributo a mulher e ao homem. Assim sendo, os papéis 
de gênero nos são ensinados como próprios da condição de ser homem ou mulher, configurando-se 
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homem em detrimento da mulher. Segundo Andrade (2005) o patriarcado pode ser 

entendido pelo modo de pensar onde as relações são assimétricas, ou seja, a 

desigualdade e a dominação do homem e perante a mulher tornam-se presentes.  

Para Chauí (1985), este fenômeno ainda ocorre porque as mulheres são 

definidas e educadas como seres “PARA OS OUTROS” (destinadas ao cuidado e à 

maternagem) enquanto os homens “COM OS OUTROS” (voltados às funções de 

socialização e provisão dos bens), corroborando a afirmação de WELZER-LANG 

(2001, p. 416) “a opressão das mulheres pelos homens é um sistema dinâmico no 

qual as desigualdades vividas pelas mulheres são efeitos das vantagens dos homens. 

”  

Nesse conceito, se faz importante estudar as famílias, pois se faz possível uma 

compreensão, de transformar as diferenças e as desigualdades, entre homens e 

mulheres tentando incluir essas pessoas em seus direitos sociais a compreender as 

transformações das relações familiares, fortalecendo os laços afetivos já existentes 

bem como a formação de novos arranjos familiares.  

Segundo Soares e Bicharra (2016), novas famílias são compostas da seguinte 

forma: de “família nuclear” tem base conservadora, composta pelo pai, mãe e filhos, 

“família monoparental”, são aquelas chefiadas somente pelo homem ou também pela 

mulher, por motivos de divórcio, viúves, entre outros, “família recomposta”, são 

aquelas onde os progenitores vivem com outras pessoas muitas vezes com filhos de 

seus novos relacionamentos ou filhos de seus companheiros, “família extensa” são 

formadas por outros parentes como avós, tios, tias, primas e primos, muitas vezes 

vivendo duas ou três gerações na mesmo lar e “família homoparental” considerada 

por ser formada por pais do mesmo sexo. 

A persistência na desigualdade entre homens e mulheres, destaca-se pelo 

padrão de família patriarcal, onde considera o homem como o sujeito autoritário, 

machista e dominante da relação. A família patriarcal desvaloriza a mulher e a destina 

como aquela com obrigações de reverenciar seu marido, com determinações 

controladoras, baseadas culturalmente na sociedade, remetendo a um processo 

historicamente construído de subalternidade e dominação, identificado através do 

                                            

enquanto uma imagem idealizada do masculino e do feminino, de modo que não percebemos sua 
produção e reprodução social. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ape/v20n4/19> 
 

http://www.scielo.br/pdf/ape/v20n4/19
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papel da mulher no ambiente doméstico e privado, onde está tem a responsabilidade 

sob a casa, os filhos, o bem estar do marido e qualquer coisa ao contrário deste 

padrão que a anula socialmente, pode ser considerado como ameaça a dominação 

masculina. 

Para Maria Berenice Dias, em seu artigo intitulado O sexo da honestidade, a 

autora ressalta: 

 

Normalmente, quando se junta a um substantivo algum adjetivo, surge um 
termo de significado único. Qualifica-se da mesma forma tanto um 
substantivo masculino, quanto feminino. Só que tal sentido unívoco não existe 
quando adjetivos qualificam os substantivos “homem” e “mulher”. “Homem 
bom” é cidadão dotado de atributos ligados à generosidade e a solidariedade. 
“Homem honesto” é o que cumpre suas obrigações. “Homem público” é o que 
adquire projeção social, ou na política, ou nos meios de comunicação. 
Anexados, porém esses mesmos adjetivos, ao substantivo “mulher”, daí 
resultam as expressões “mulher boa”, “mulher honesta”, “mulher pública”, 
locuções que dizem exclusivamente com atributos ligados à sexualidade, ao 
exercício da liberdade sexual, e adquirem conotação pejorativa. Essa 
divergência conceitual revela ainda o conservadorismo de uma sociedade 
patriarcal e preconceituosa, que enfoca a mulher como objeto de apropriação. 
(MARIA BERENICE DIAS) 

 

A autora salienta qualificando os substantivos através de adjetivos iguais tanto 

para homens quanto para mulheres, porém numa perspectiva enraizada na sociedade 

patriarcal, ganhando assim diferentes significados, pois o homem como soberano e 

detentor do poder, tem seu papel específico na sociedade reconhecido numa esfera 

pública, porém para as mulheres essa esfera está restrita ao âmbito privado, 

domiciliar, sendo vista por seus “atributos sexuais”, passando a ser vista como “objeto 

de apropriação” nessa relação desigual. 

As representações sociais sobre as relações refletem a forma de ser e estar na 

sociedade. Tendo em vista a convivência desigual numa sociedade desigual, 

podemos afirmar a desigualdade entre homens e mulheres. 

A segregação da desigualdade de gênero se manifesta na sociedade desde o 

período colonial a partir da formação familiar patriarcal e nos papéis impostos de 

gênero masculino e feminino. Segundo Dutra (2006): 

 

[...] a segregação dos papéis sociais masculinos e femininos é outro 
componente forte desse modelo tradicional, definindo papéis sociais e 
comportamentos. Para aceitação dessa segregação, já ao nascer 
estabelecem-se cores de roupas diferentes conforme o sexo (azul para 
meninos e rosa para meninas) e educação também distinta: a menina devia 
ser tratada com delicadeza; devia ser frágil, passiva; cabia-lhe o mundo 
doméstico até o casamento, estimulando sua dependência e castidade; devia 
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ser preparada para criação e proteção dos filhos. Era ela a procurada, o 
homem aquele que conquistava. Nas festas, deveria conversar, com outras 
mulheres, assuntos em torno de casa e dos filhos, de receitas e empregadas. 
Já o menino devia ser tratado com rudeza, pois devia ser forte, ativo. Era 
educado para o mundo do trabalho, estimulando-se sua independência e 
experiência, a partir da adolescência. Nas festas deveria conversar com 
outros homens, contando anedotas, falando de mulheres e esportes. Os 
homens podiam fumar as mulheres não. (DUTRA, 2006, p. 19) 

 

De acordo com Dutra, homem e mulher desde a infância já eram designados 

pela diferenciação de “menino” e “menina”, macho e fêmea, os papéis atribuídos a 

cada um traziam à tona a desigualdade entre os sexos. Para entendimento sobre a 

questão gênero Teles e Melo (2003), esclarece que: 

 

Gênero deve ser entendido como uma relação de poder de dominação do 
homem e de submissão da mulher. Ela demonstra que os papéis impostos às 
mulheres e aos homens, consolidados ao longo da história e reforçados pelo 
patriarcado e sua ideologia, induzem relações violentas entre os sexos e 
indica que a prática desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim 
do processo de socialização das pessoas. Ou seja, não é natureza a 
responsável pelos padrões e limites sociais que determinam comportamentos 
agressivos aos homens e dóceis e submissos às mulheres. Os costumes, a 
educação e os meios de comunicação tratam de criar e preservar 
estereótipos que reforçam a ideia de que sexo masculino tem o poder de 
controlar os desejos, as opiniões e a liberdade de ir e vir das mulheres. 
(TELES; MELO, 2003. p. 18) 

 

Dessa maneira, gênero é construído histórica e culturalmente através de cada 

um dos sexos que contemplam na sociedade seu papel de homem e mulher, através 

do autoritarismo que baseia o patriarcalismo, não levam em conta as vontades da 

mulher, assim buscando o controle autoritário dominante na relação, que são 

perpassados culturalmente no seio da família como sendo algo comum e aceitável e 

confirmado pela mídia. 

Ainda sobre essa expectativa, Saffiotti esclarece: 

 

As relações de gênero presentes no patriarcado pressupõem que o órgão 
sexual determina as funções sociais. Dessa forma, a sociedade constrói uma 
identidade social, que é construída através dos distintos papéis que são 
atribuídos a homens e a mulheres. “A sociedade delimita com bastante 
precisão, os campos em que pode operar a mulher, da mesma forma como 
escolhe os terrenos em que pode atuar o homem. ” (SAFIOTTI, 1988, p 8) 

 

Sobre os papeis do homem e da mulher da sociedade, levando em 

consideração a comparação citada anteriormente referente aos papéis impostos 
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socialmente para homens e mulheres, porém considerando para esses papéis seus 

órgãos sexuais, o que determinaria suas funções: 

 

O valor central da cultura gerada pela dominação exploração patriarcal é 
controle, valor que perpassa todas as áreas da convivência social. Ainda que 
a maioria das definições de gênero implique hierarquia entre as categorias de 
sexo, não viabiliza os perpetradores do controle/violência. (SAFFIOTTI, 2004: 
119) 

 

Saffioti em seu texto, considera o patriarcado como principal fator para se 

conceituar as relações de gênero. Assim, estabelece a questão de gênero constituída 

a partir das relações sociais, construídas embasadas numa herança patriarcal 

escravocrata, onde os papéis de homens e mulheres são impostos de maneira 

desigual, definindo assim posição de poder. (2013), também reflete: 

 

[...] é na concretude da sociedade e de suas relações complexas que a lógica 
do capital opera, ou seja, em um tecido social consistente, no qual estão 
presentes múltiplas relações sociais pautadas na intersecção de construções 
sociais em torno do gênero, da etnia, da geração e tantos outros elementos. 
Desse modo, quando tocamos na questão expressa pelos aspectos de 
gênero da vida social, estamos querendo justamente mostrar indicadores 
que, no plano concreto, são fundamentais para explicarmos como a 
sociedade se reproduz e, contemporaneamente, como se reproduzem, nessa 
sociedade, a desigualdade e luta por direitos, inclusive, dentro de uma 
perspectiva de classe social. Não se trata, pois, de negar ou secundarizar a 
perspectiva de classe, mas de fornecer ângulos específicos para o seu 
entendimento mais concreto. (DELGADO, TAVARES, 2013, p.5). 

 

Os autores preponderam sobre a questão de gênero na perspectiva da 

reprodução da visa social, entretanto destaca a desigualdade e a luta por direitos, 

numa sociedade com relações complexas geradas como abordado anteriormente por 

questões culturais e sociais de reações de poder. Porém um ponto que merece 

atenção é considerar a questão de gênero com sua multiplicidade de diversidade de 

identidade sexual, entendendo a sexualidade e suas diversas formas.  

 

2.2 A QUESTÃO DAS IDENTIDADES DO SEGMENTO LGBT 

 

É importante destacar que o reconhecimento de direitos de Lésbicas, Gays, 

bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), ganhou espaço nas últimas décadas no 

que tange as políticas públicas, pois correspondem a demandas sociais que precisam 

de atenção.   
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A visibilidade política e social e os direitos dados a essa população desafia o 

conservadorismo da sociedade e do Estado limitado pela a ideia de 

heterossexualidade, dita como o que é ‘normal’.  

Nesse sentido Irineu (2014) destaca:  

 

Essa lógica normativa também (re) produz efeitos na arena política, 
especialmente nas políticas sociais. Percebe-se que a atuação dos 
movimentos sociais LGBT tem buscado a afirmação de identidades 
subalternizadas, com o objetivo de promover um processo de 
reconhecimento da diferença. No entanto, a identidade e a diferença não são 
meramente definidas, uma vez que são produzidas socialmente e se situam 
no campo das relações de poder e de hierarquias (IRINEU, 2014, p. 204). 

 
Segundo o autor, os direitos da população LGBT ganhou espaço no campo das 

políticas sociais, ressaltando a importância dos Movimentos Sociais para “afirmação 

de identidades”, dessa maneira ressalta-se nessa pesquisa a necessidade de 

conceituar essa categoria, porém considerando que essas definições são construídas 

socialmente. 

O termo LGBT, destina-se ao público de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais, assim sua orientação sexual direcionará as práticas sexuais, afetivas e 

identidades.  

Entretanto é fundamental o entendimento sobre as diferenças entre alguns 

aspectos importantes para contextualizar a diversidade de gênero. 

Grossi (1998) diferenciou quatro categorias que presentes no senso comum 

apresentam diferenças: gênero, sexo, identidade de gênero e sexualidade. O gênero 

refere-se à construção cultural coletiva dos atributos da feminilidade e da 

masculinidade que culminam em papéis sociais diferenciados. O sexo é uma categoria 

que ilustra a diferenciação biológica entre macho e fêmea, entre homens e mulheres. 

A identidade de gênero está relacionada à localização do sujeito na cultura 

determinada, na medida em que o masculino e feminino dispõem de territorialidades 

no espaço social, marcadas por questões específicas na forma como os sujeitos se 

sentem, se identificam e se situam no mundo. A sexualidade, conceito 

contemporâneo, define a atividade sexual experenciada pelos humanos, as 

dimensões sentimentais e a relação dos indivíduos com seus objetos de desejo. 

Segundo a autora, a sexualidade é uma regra culturalmente imposta aos indivíduos 

pelo modelo heterossexista. 
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Quadro 1: Entendendo as Diferenças 

 

FONTE: GUEDES, M. E. F. O. O Tráfico de Mulheres – Notas sobre a “Economia Política” do Sexo, de 
Gayle Rubin, livro Problemas de Gênero, de Judith Butler, e 
sites PLC122, Transfeminismo e Brasil.gov.br. 

 

 

 

 

 
PAPEL DE GÊNERO 

 
Refere-se às maneiras que as pessoas usam para 

expressar seu gênero em sociedade, desde o uso 

de roupas e acessórios até detalhes físicos, como 

os gestos, as atitudes e o timbre da voz. 

 

 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
 
 
 

Como me percebo 
 

 
É o gênero com que a pessoa se identifica. Há 

quem se perceba como homem, como mulher, 

como ambos ou mesmo como nenhum dos dois 

gêneros: são os chamados não binários. 

 

–Cisgênero: Identifica-se com o mesmo gênero 

que lhe foi dado no nascimento 

–Transexual e/ou transgênero: Identifica-se com 

um gênero diferente daquele que lhe foi dado no 

nascimento 

 

 
ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 
 

Quem eu desejo 
 

 
A orientação sexual, e não opção sexual, diz 

respeito à inclinação da pessoa no sentido afetivo, 

amoroso e sexual. Ou seja, ela sente atração por 

qual gênero/sexo? 

 

- Heterossexual: Por alguém de outro gênero 

- Homossexual: Por alguém do mesmo gênero 

- Bissexual: Por ambos 

- Assexual:  Ausência de atração por todos os 

gêneros.  

 
SEXO 

 
Refere-se as informações biológicas:  

- Macho 

- Fêmea 

- Intersexuais 
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Pisccitelli (2009), ressalta a categoria gênero sobre as diferenças impostas 

entre homem e mulher, assim, “...as feministas utilizaram o termo gênero para referir-

se ao caráter cultural das distinções entre homens e mulheres, entre ideias sobre 

feminilidade e masculinidade” (PISCCITELLI, 2009, p. 119).  

Segundo Pisccitelli (2009) S, a identidade de gênero diz respeito a construção 

social do sujeito, e está situado no campo cultural e social e vão de encontro as regras 

estabelecidas pela noção do sexo biológico. Araújo (2012), exprime que cada 

indivíduo possui características próprias, com suas preferencias, desejos e anseios, e 

essas características é o que o torna único e como será reconhecido na sociedade. 

Sendo assim, a identidade LGBT será coletiva com propriedades particulares dentro 

do contexto da diversidade humana. (MACHADO, 2007).  

Machado (2007), ainda defende que a identidade da população LGBT é 

essencial para o reconhecimento de uma identidade positiva na luta contra o 

preconceito que abrange esse segmento.  

Trevisan (2002) enfatiza que as características da população LGBT, como a 

homossexualidade se refere a uma característica entre outras muitas que definem o 

indivíduo, como sua nacionalidade, seu gentílico, sua idade, a forma de seu corpo 

entre outros. O autor ainda aponta que para cada uma das identidades do segmento 

LGBT, a sociedade reage de uma maneira, ou pelo preconceito ou aceitação. Dessa 

maneira, é essencial a compreensão como está configurado cada identidade.  

 

2.2.1 Homossexual 

 

Hatterer (apud WORTHEN, 2004. p. 01) define homossexual como o indivíduo 

“que em sua vida adulta está motivado por uma atração definida, preferencial, erótica 

por membros de seu mesmo sexo e, quem, às vezes, porém não necessariamente, 

tem relações com ele”.  Segundo o autor está relacionado à atração sentimental, 

efetiva e também sexual, não impondo somente a questão sexual, por se tratar de 

comportamento do indivíduo que envolve expressões de sentimentos.  

De acordo Alves (2013), homossexual refere-se “ a pessoa cujo desejo sexual 

e efetivo está orientado para o mesmo sexo, podendo existir homens homossexuais 

e mulheres homossexuais. ” (ALVES, 2013, p. 238). O autor ainda ressalta que as 

questões relacionadas a homossexualidade sempre esteve presente na história da 

humanidade.  
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Para os autores Fry e McRae (1985), a construção histórica da 

homossexualidade está inscrita na realidade social e cultural de cada época.  

 

Partindo da observação de que as práticas e ideias associadas a 
homossexualidade variam de contexto e cultura para cultura, e de segmento 
para segmento numa sociedade estratificada como a brasileira, nós nos 
interessamos em compreender esta variação em relação a outras variações 
culturais e estruturais. Assim estaremos preocupados em procurar, entre 
outras coisas, a lógica social das ideias e práticas associadas à 
homossexualidade e sua significação. (FRY; MCRAE 1985, p. 7). 

 

Assim, segundo os autores a questão da homossexualidade sempre esteve 

presente na sociedade perpassando por culturas diferentes nos mais variados 

períodos da humanidade.  

 

2.2.2 Lésbicas 

 

O autor Solarz (1999), explica que a palavra lésbica se origina do latim lesbius, 

onde na ilha de Lesbos na Grécia viveu a poetiza Safo que fazia referência as relações 

amorosas entre mulheres.  

Segundo Alves (2013), o termo lésbicas refere-se ao comportamento das 

mulheres homossexuais, ou seja, aquelas mulheres que se relacionam efetivamente 

ou sexualmente com outras mulheres.  

Solarz (1999), ressalta que o conceito de lésbicas surgiu no século XX, onde 

as relações homossexuais entre mulheres não eram aceitas e não, porém era 

encarada como uma forma de melhorar o relacionamento do casal hetero, claro com 

a aprovação masculina, que muitas vezes apreciava a prática homossexual entre 

mulheres. O autor enfatiza também que ao longo da história o comportamento 

homossexual ou a sexualidade feminina foi criando seus próprios conceitos, assim 

distinguindo lésbicas como as mulheres que não se identificam com o gênero 

feminino. (SOLARZ, 1999) 

 

2.2.3 Gays 

 

O termo gay geralmente é utilizado para se referir a homens homossexuais. 

Contudo, já foi muito utilizado, e, em menor medida ainda é usado para se referir a 

mulheres homossexuais. (ALVES, 2013)  
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2.2.4 Bissexuais 

 

A identidade sexual do bissexual ainda é pouco discutida, e não há muitos 

estudos sobre o assunto. Entretanto o autor Guines (2011 – 2016) prepondera que a 

bissexualidade assume expressões tanto heterossexuais, onde se relacionara 

efetivamente e/ou sexualmente com pessoas do sexo oposto, como também se 

expressa de maneira homossexual, mantendo relações do mesmo modo efetiva e/ou 

sexual com pessoas do mesmo sexo. (GUINES, 2011-2016)  

 

2.2.5 Travestis 

 

Alves (2013) discorre sobre a categoria travesti da seguinte maneira: 

 

Pessoas e/ou indivíduos que, embora tenham um sexo biológico de um tipo, 
assume uma identidade de gênero correspondente ao sexo oposto. Contudo, 
sente-se bem com seu próprio sexo biológico, e não deseja modifica-lo, ainda 
que assuma uma identidade diferente desta. (ALVES, 2013, p. 238) 
 

Sendo assim, conforme o autor, a pessoa travesti, se identifica pelo seu sexo 

biológico, porém assume uma identidade contrária.  

 

2.2.6 Transexuais 

 

O transexual é aquele que possui a identidade de gênero diferente ao gênero 

de seu nascimento, Alves (2013), salienta que: 

 

Pessoas e/ou indivíduos que possui um sexo biológico diferente da sua 
identidade de gênero. Geralmente busca fazer uma cirurgia de readequação 
sexual e diversos tratamentos hormonais de modo à adequar o sexo biológico 
à sua identidade. Historicamente se afirmou que esses casos eram de 
mulheres que nasciam no corpo masculino e homens que nasciam no corpo 
feminino. (ALVES, 2013, p. 238) 

 

Nos casos de pessoas transexuais estas se propõem a viver e se comportam 

como o sexo oposto. Segundo Jesus (2012) os transexuais geralmente buscam o 

processo cirúrgico chamado de redesignação sexual, ou mudança de sexo, realizada 

quando a transexualidade é diagnosticada como um transtorno de identidade de 

género (JESUS, 2012). O autor pontua também que sendo a transexualidade uma 
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identidade, estes podem ser bissexuais, heterossexual ou homossexual, dependendo 

do gênero ao qual se identifica.  
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3. LUTAS E PRECONCEITO LGBT 

 

Neste capítulo tem o objetivo de analisar as condições de vulnerabilidade 

sociais da população LGBT na sociedade brasileira, considerando o preconceito e 

homofobia e as lutas dos movimentos sociais.  

Assim, a primeira parte destaca as lutas da população LGBT, suas lutas através 

dos movimentos sociais na busca pela garantia de direitos, por respeito, por um lugar 

na sociedade. Na segunda parte contextualiza sobre o preconceito e discriminação, 

constituindo a homofobia, considerando as relações de poder e a violência gerada por 

esta. Por último é apresentado dados sobre a violência contra a população LGBT de 

acordo com o Disque 100.   

 

3.1 MOVIMENTOS SOCIAIS: LUTAS E CONQUISTAS 

 

Entender os Movimentos Sociais no Brasil requer uma densa análise sobre uma 

infinidade de especificidades amplamente relevantes acerca da identificação de 

organizações e grupos de luta como Movimentos Sociais ou outros como 

organizações sociais, populares, organizações da sociedade civil, entre outros. 

(GOHN, 1997, p. 11)  

A priori, nesse trabalho, entende-se Movimento Social como compreende Gohn 

(1997, p. 11) como um fenômeno de várias conceituações que através de um 

paradigma se tenta explicar o próprio, sendo assim um paradigma como:  

 
Um conjunto explicativo em que encontramos teorias, conceitos e categorias, 
de forma que podemos dizer que o paradigma X constrói uma interpretação 
Y sobre determinado fenômeno ou processo da realidade social. (GOHN, 
1997, p. 13)  

 

O movimento social é considerado a organização da sociedade civil que tem 

por finalidade a luta, reivindicações e protestos por algum direito, segundo Gohn 

(1995), objetiva promover mudanças, com caráter sociopolítico e de maneira coletiva. 

Assim, pensar em movimentos sociais é considerar uma constante luta por direitos. 

Para Gohn (1995), os movimentos sociais:  

  

[...] são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores 
sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam 
suas demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. 
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Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e 
problemas em situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações 
desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma identidade 
coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta identidade 
decorre da força do princípio da solidariedade e é construída a partir da base 
referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo (GOHN, 
1995, p. 44).  

 
A autora destaca a participação da sociedade civil de diferentes classes com 

diferentes lutas, mas todas focadas na garantia de direitos e o bem coletivo.  

Atualmente muitos são os movimentos, porém há grande desta que nos 

seguintes movimentos: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e os movimentos em defesa dos índios, negros, 

mulheres e o movimento LGBT.  

É importante destacar que no Brasil na década de 70 os movimentos sociais 

ganham força com os movimentos sindicais e estudantis, porém num período de 

ditadura, nesse contexto com grande repressão. Destaca-se também nesta década o 

movimento LGBT. 

Alves (2013) corrobora ao afirmar que as primeiras evidências da luta LGBT foi 

constituída no contexto de criminalização da homossexualidade. Assim, os autores 

Simões e Facchini (2009), no contexto de promoção de igualdade da população LGBT 

destaca que no Brasil o movimento LGBT iniciou-se na década de 1970 com a criação 

do Grupo Somos em 1978 no Estado de São Paulo, outros grupos que tem grande 

relevância na militância é o Grupo Gay da Bahia (GGB) e a Associação Brasileira de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), de 1995. Além do 

Jornal Lampião, que tinha como foco a temática sobre a homossexualidade.  

Simões e Facchini (2009) ainda destacam que o movimento LGBT passou no 

Brasil por três “ondas”: 

 

A “primeira onda” é marcada no fim do regime militar, quando se inaugurou o 
coletivo Somos (1978) em São Paulo. A “segunda onda” ocorreu nos anos de 
1980 no contexto de redemocratização do país, quando além da 
institucionalização do movimento LGBT, o aparecimento da epidemia HIV-
Aids tornou-se o seu objetivo de discussão. Por volta dos anos de 1990, se 
inicia a “terceira onda” do movimento no contexto de parceria com o Estado, 
quando surgem as diversas organizações e redes de ativismo LGBT, as 
Paradas do Orgulho LGBT e a ampliação do mercado ligado a 
homossexualidade. (SIMÕES E FACCHINI, 2009, p. 41) 

 

Portanto, essas “ondas” constituíram o que institui o movimento LGBT na 

atualidade, onde este representa a luta contra toda forma de preconceito e 
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discriminação, contra a perseguição pelo que não é convencional, pelo estigma 

relacionado ao HIV e outas doenças, contra a imagem associada do pegado ou 

imoralidade. Assim sendo importante destacar a sexualidade como uma questão 

social e política.  

 

3.2 PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO: HOMOFOBIA 

 

Historicamente, a sexualidade humana teve como parâmetro a 

heterossexualidade como norma. Isso resultou na materialização de diferentes 

modalidades de preconceito e, consequentemente, na imposição e naturalização da 

invisibilidade das práticas afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Gays, 

lésbicas e bissexuais foram e são alvo de discriminação que se expressa na posição 

de rejeição assumida, na maioria das vezes, pela família; nos ambientes de trabalho 

e de participação política; nos espaços de lazer; de amizade e em praticamente todas 

as dimensões da existência humana. 

Nesse sentido Trevissan (apout Passamani, 2008) explica sobre sua motivação 

ao escrever o Livro “    “  

 

Pretendo com este livro realizar um trabalho de desconstrução para tentar 
mostrar que no Brasil a sardinha sempre foi puxada para a busca daqueles 
que tentam padrões de sexualidade baseada na padronização dos gêneros 
feminino e masculino (fenômenos culturais) vendidos como naturais (...). 
Entre nós, apesar de todas as discussões amplas e públicas sobre a 
homossexualidade, provocadas sobretudo pela eclosão da Aids, continua 
valendo acima de tudo o arcaico “faça, mas não diga”, genuinamente verde-
amarelo-azul e branco. Quando nos anos de 1970, o então professor 
universitário Fernando Henrique Cardoso comprava o jornal O Lampião na 
Livraria Kairós, em São Paulo, e mandava embrulhar, isso mostra sem dúvida 
que ele era um dos poucos intelectuais de esquerda tentando estar atento 
com seu tempo; mas também evidenciando como não era de bom tom, 
sequer a um intelectual antenado, sair por ai exibindo um jornal que a mídia 
chamava de porta voz dos homossexuais. (TREVISSAN, 2004, p. 29)  

 

Trevissan (2004), nessa perspectiva aborda fatores significativos para seu livro 

ao enfatizar sobre a importância da desconstrução na padronização da sexualidade e 

o quanto essa questão ainda é tratada de maneira excludente. 

Entretanto vivem com a exclusão social, sendo ela decorrente do descaso, 

afastando deles a própria condição de ser humano. Nesse processo é identificado a 

questão do preconceito, conforme afirma a autora Heller (1989) que aborda o 

preconceito da seguinte maneira: “juízos provisórios refutados pela ciência e por uma 
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experiência cuidadosamente analisada, mas que se conservam inabalados contra 

todos os argumentos da razão”. (HELLER, 1989 p. 47). Dessa maneira a autora 

enfatiza o preconceito de maneira não racional, haja visto que se trata de um pré-

julgamento que não condiz com a realidade. A autora ainda ressalta que “todo 

preconceito impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua liberdade relativa 

diante do ato de escolha, ao deformar e consequentemente, estreitar a margem real 

de alternativa do indivíduo”. (HELLER, 1989 p. 59).  

Outro fator que a autora aborda sobre o preconceito está associado ao 

“desprezo pelo “outro”, a antipatia pelo diferente, são tão antigos quanto a própria 

humanidade”. (HELLER, 1989 p. 55). Assim o preconceito distancia a ideia da 

realidade, ocasionando o desprezo pelo que é diferente e “sai” da ideia do que é 

normal como algo bom.  

Para explicar isso, Goffman (1988) afirma:  

Nós e os que não se afastam negativamente das expectativas particulares 
em questão serão por mim chamados normais. As atitudes que nós, normais, 
temos com uma pessoa com um estigma, e os atos que empreendemos em 
relação a ela são bem conhecidos na medida em que são as respostas que 
a ação social benevolente tenta suavizar e melhorar. Por definição, é claro, 
acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente humano. 
Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais 
efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida. 
(GOFFMAN, 1989, p. 15) 

 

O autor ressalta a discriminação a outras pessoas pelo viés do estigma, do 

rótulo que é dado à alguém sem fundamentos, já que esse estigma parte do que é o 

diferente dos que são considerados normais.  

Diante do exposto, é essencial refletir sobre a questão do preconceito referente 

a essa população, pelo prisma da invisibilidade e desprezo, pois são fatores 

importantes para que isso ocorra, além de destacar nesse processo a violência 

direcionada as pessoas LGBTI como um fator que concretiza o preconceito e a 

discriminação, configurando a homofobia.  

Segundo Prata (2008), sobre a homofobia relata que: 

 

Uma das possíveis razões para a homofobia é a misoginia que cria valores 
entre masculinidade e feminilidade. Esta misoginia, por comparação faz com 
que o masculino conteste a homossexualidade também em si, mas, 
sobretudo, quando lembram o feminino. A grande questão que atravessa as 
discussões sobre homossexualidade é a criação de um estereótipo 
masculinizado, já que muitos homossexuais acreditam que o homossexual 
que não aparenta sua orientação sexual não sofre discriminação e 
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preconceito e, assim, conseguiria reivindicar e garantir seus direitos perante 
a sociedade. (PRATA, 2008, P. 50)  

 
Assim, pensar em homofobia é remeter a misoginia que defende os valores 

baseados na masculinidade e feninilidade, ressaltando a imagem do masculino como 

padrão para garantia de direitos.  

É importante ressaltar que a homofobia gera a violência, muitas vezes 

configurada de maneira psicológica ou física, nesse sentido o discursso de violência 

embutido no Brasil não só silenciam suas vítimas, mas também coloboram 

efetivamente para a reprodução da violência.  

Ainda de acordo com Minayo (2010) origem etimológica da palavra é: “derivado 

do latim violentai, ou seja, força ou vigor contra qualquer coisa ou ente. Dessa forma, 

violência é o uso da força que resulta ferimentos, tortura ou morte, ou o uso de 

palavras ou ações que machucam as pessoas ou, ainda, abuso do poder. ”. (MINAYO, 

2010, p. 23).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), define a violência da seguinte 

maneira:   

 

Uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente, 
contra si mesmo, outra pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou 
tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, 
alterações do desenvolvimento ou privações (OMS, 2002, p. 5).  

  

Dessa maneira, a violência para OMS (2002) está relacionada ao uso da força 

que pode ser direcionada contra outras pessoas ou mesmo contra si, porém buscando 

ferir, lesionar, enfim causar qualquer tipo de dano.  

Dessa forma, a violência está presente em todos os níveis, entretanto 

considerando a violência uma questão de relação de desigualdade, onde há o 

dominante e o dominado, Chauí (1985) aborda de forma significativa, acrescentando 

para a definição da violência relatada pela OMS que:   

  

[...] violência é uma realização determinada das relações de força tanto em 
termos de classes sociais quanto em termos interpessoais. Em lugar de 
tomarmos a violência como violação e transgressão de normas, regras e leis, 
preferimos considera-las sob dois outros ângulos. Em primeiro lugar, como 
conversão de uma diferença e de uma assimetria numa relação hierárquica 
de desigualdade, com fins de dominação, de exploração e de opressão. Isto 
é, a conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação 
entre superior e inferior. Em segundo lugar, como a ação que trata um ser 
humano não como sujeito, mas como uma coisa. Esta se caracteriza pela 
inércia, pela passividade e pelo silêncio de modo que, quando a atividade ou 
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a fala de outrem são impedidas ou anuladas, há violência. (CHAUÍ, 1985, p 
18).   

  

A agressão é expressada nesse contexto de acordo com Chauí (1985) sob a 

forma de dominação, onde um tende a contestar ou mesmo impedir o outro ou o grupo 

de expressar, pois é considerado como uma classe inferior. Sendo assim, 

historicamente podemos identificar a violência numa perspectiva de relação de força.   

De acordo com a autora citada, numa “relação hierárquica de desigualdade”, 

observa-se a violência sob uma perspectiva histórica de dominação de grupos 

considerados “fracos” e “minorias” em relação a poder e força, como mulheres, idosos, 

negros, crianças, adolescentes, deficientes e homossexuais. Identifica-se que a 

violência para esses grupos ainda é perpetrada nos dias atuais.   

Nessa perspectiva a violência é retratada através das relações que ocorrem 

socialmente, seja na esfera privada, seja na esfera pública, porém vale destacar a 

violência em todos os seus âmbitos como violação dos direitos humanos, onde se 

opõem aos princípios que garantem a dignidade da pessoa humana, de liberdade, de 

direito à vida e de não agressão. 

 

3.3 DADOS SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA POPULAÇÃO LGBT NO BRASIL 

 

Crimes contra a população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais) são recorrentes no Brasil, embora tenha sido verificado uma crescente 

participação no estabelecimento de mecanismos para o combate de crimes de ódio.  

Dessa maneira a Fundação Getúlio Vargas - FGV DAPP compilou dados sobre 

a violência contra a população LGBT no Brasil através do Disque 100 (2017), sendo 

o principal instrumento governamental de informações de dados para formulação de 

políticas públicas.  

A figura a seguir mostra a comparação dos estados relacionados as denúncias.  
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Figura 1: Denúncias Por Estado No Ano De 2017 

Fonte: Disque 100, elaborado pela FGV DAPP. Disponível em: 

http://www.mdh.gov.br/disque100/balanco-2017-1. Acessado em: 25/04/2019. 

 

De acordo com a figura 1, o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, por terem 

maiores quantitativos populacionais, possuem também um maior quantitativo no 

número de denúncias por violação de direitos. Quando se observa o total ponderado 

pela população, as regiões do Centro-Oeste (0,94), do Nordeste (0,70) seguidas pela 

região Sudeste (0,68) emergem como as que mais contabilizaram esse tipo de 

denúncia para o ano de 2017 no Brasil. (DISQUE 100, 2017) 
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Gráfico 1: Denuncias Por Tipo De Violação  

 

 

Fonte: Disque 100 (2017) 

 

De acordo com Disque 100 (2017), observa-se que o maior indice de denuncias 

refere-se a Discrimação, com 70,87% dos casos, equivalente à 1.219 denúncias. 

Seguido por Violência Psicológica com 53,37%, isto é, 918 denúncias, Violência 

Física, 31,80%, com 547 denúncias, seguido da Violência Institucional, 9,77% com 

168 denúncias, Negligência 4,71% com 81 casos,  Abuso Financeiro / Violencia 

Patrimonial, 1,80%, 31 casos denunciados, Violêncua Sexual 1,34% com 23 

denuncias, Outras violações representa 0,41% com 7 denuncias e Tráfico de pessoas 

0,23% com 4 casos denunciados.  

Importante enfatizar, segundo o Disque 100 (2017), que os casos violação por 

discriminação refere-se as questões de gênero, bulling, discrimação por identidade de 

gênero, orientação sexual, etnica/racial, religiosa.  

A violação por violência sexual de acordo com Disque (100), configura-se por 

abuso sexual, estupro, esploração sexual. As volações de negligência refere-se as 

casos de negligência em alimentação, em amparo e responsabilização, em 

medicamentos/ assistência em saúde, em higiene/ limpeza.  

Dados alarmante segundo o Disque 100 (2017) refere-se as casos de violência 

física que muitas vexes chega a óbito, assim as violações de direitos por violência 
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física configura-se em lesão corporal, maus tratos, homicídio, tentativa de homicídio, 

cárcere privado, latrocíneo e sequestro.     

Já referente à violação por violência psicológica, de acordo com denúncias do 

Disque 100 (2017), trata-se de humilhação, hostilização, calúnia e difamação, 

ameaça, chantagens, infantilização e perseguição.  

  

Gráfico 2: Perfil das Vítimas por Identidade de Gênero 

 

 

Fonte: Disque 100 (2017) 

 

Segundo o Disque 100 (2017), neste mesmo ano foram registardos denuncias 

referentes ao perfil das vítimas, assim sobre a identidade de gênero consta que 

31,82% das denúncias dforam direcionadas para os Gays, seguido dos travestis com 

16,05%, os transexuais representam 14,96% das denuncias, já as lésbicas são 

11,17%, seguido de bissexual com 3,45% e heterossexual com 2,17%. Os casos onde 

não foram informados a identidade de gênero corrsponde à 16,05% das denuncias 

relaizadas em 2017.  
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Gráfico 3: Perfil Das Vítimas Por Raça / Cor 

 

 
Fonte: Disque 100 (2017) 

 
No gráfico 3 representa o perfil das vítimas de violência segundo raça/cor, 

diante disto o Disque 100 (2017), informou que foram registradas 1477 denuncias 

sendo que destas configurando o perfil raça / cor corrsponde à 30,87% são pardos, 

27,29% brancos, 8,87% pretos, 0,61% indígena, 0,47% amarela e 31,89% 

corresponde as denuncias onde não houve informação sobre esse quisito.   
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4. SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇAÕ À 

POPULAÇÃO LGBT  

 

Neste capítulo buscou-se responder sobre a indagação sobre; de que maneira 

o profissional do Serviço Social contribui para garantia dos direitos da população 

LGBT no Brasil? Pois deve ser considerado que mesmo atual não é um assunto tão 

abordado, diante disto se faz necessária uma atenção maior principalmente dentro da 

área de atuação do Serviço Social, visto ser uma profissão que lida com as expressões 

da questão social no cotidiano e na luta pela garantia de direitos.  

O objetivo foi de identificar os desafios e possibilidades do fazer profissional do 

Assistente Social frente às Políticas de Assistência Social de atenção e proteção a 

população LGBT,  abordando a importância da inserção do profissional do Serviço 

Social visando uma atuação eficaz frente às políticas de atenção à esse segmento, 

para garantia de direitos de pessoas que encontram se em posição de vulnerabilidade 

social, tendo em vista sua capacidade Teórico Metodológico, Técnico Operativa e 

Ético Político para viabilização de Políticas Públicas eficazes, tendo suas ações 

embasadas no Código de Ética da Profissão e na Lei de Regulamentação do Serviço 

Social.  

 

4.1 SERVIÇO SOCIAL E SEU PAPEL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Falar sobre o processo histórico do Serviço Social é essencial para se analisar 

e entender o seu panorama na atualidade em ele se insere. Pensar na 

contemporaneidade, decifrando o real quadro sócio histórico que requer uma atuação 

mais dinâmica do trabalho profissional do Assistente Social, assim como no cotidiano 

da população usuária dos serviços sociais. 

O Serviço Social tem como um dos maiores desafios de sua existência, 

enquanto classe na divisão social e técnica do trabalho, a ampliação de sua 

capacidade no desvelamento da realidade para construção de melhores propostas ao 

desenvolvimento do seu trabalho, a consolidação e efetivação direitos, mediantes as 

demandas emergentes no decorrer do seu processo profissional. 

Em seu percurso histórico, o Serviço Social passa a ser considerado como 

parte do trabalho social, produzindo diversos conjuntos de saberes e ações que 

possam ajudar a estruturar a sociedade, mediante aos serviços que atendam às 
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necessidades sociais, este trabalho não se resulta somente no desenvolvimento de 

políticas sociais, mais também na compreensão na conjuntura da sociedade desde 

sua ampliação mediante as dificuldades enfrentas devido o desenvolvimento 

acelerado do capitalismo.  

A questão social e suas diretrizes decorrente do processo de trabalho do 

Serviço Social tem como proposta uma estrutura no contexto de articular os 

conhecimentos e a qualificação, sendo eles em três núcleos, como destaca Iamamoto 

(2004, p. 71): o núcleo dos fundamentos teóricos, metódicos da vida social, o núcleo 

de fundamentos das particularidades da formação sócio-histórica da sociedade 

brasileira e o núcleo de fundamentos do trabalho profissional. 

Sendo assim a abordagem do Serviço Social como trabalho reafirma um novo 

contexto de trabalho, tendo como temática central num viés mais crítico relacionado 

às competências profissionais, para respaldo no âmbito da conjuntura do projeto do 

Serviço Social brasileiro na contemporaneidade e os desafios no comprometimento 

para a efetivação dos direitos, analisando toda as relações entre as classes sociais. 

Somam-se aí as relações entre trabalho, questão social e Serviço Social. 

Neste processo de afirmação de direitos estabelecesse como diretriz a luta 

contra o capital. A acumulação de forças se volta, assim, para o desenvolvimento 

social, no intuito de desvelar a conjuntura no qual os indivíduos sociais estão inseridos, 

norteando toda a temática das competências profissionais numa perspectiva histórico-

crítica. 

Na perspectiva de Iamamoto (2009), o Serviço Social e as relações sociais 

possuem um significado social norteado pela “reprodução das forças produtivas 

sociais do trabalho e das relações de produção na sua globalidade, envolvendo 

sujeitos e suas lutas sociais, as relações de poder e os antagonismos de classes” 

(2009, p.10), diferentemente do que prioriza a lógica do mercado, que é a distribuição 

da riqueza, da reprodução da força viva e dos meios materiais de produção. 

As competências referidas correspondem com os espaços ocupacionais do 

Assistente Social nas esferas do poder executivo, legislativo e judiciário. 

Outro ponto, também importante quanto a autuação do Assistente Social está 

na questão de estabelecer ações que estejam dentro do Código de Ética do 

Profissional, que instrui como deve agir mediante aos diferentes casos de 

vulnerabilidade, seja provinda da pobreza, seja da violência. É o que destaca 
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(BRASIL, 1993) o Código de Ética do Assistente Social em seu artigo 4º, incisos I ao 

III cita que: Constituem competências do Assistente Social: 

 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos 
da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares; 
II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade 
civil; 
III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos 
e à população. (BRASIL, 1993) 

 

Interpretar a realidade não é uma tarefa fácil para o Assistente Social. No 

entanto, na tentativa de se inserir neste quesito, o uso da ética se torna mais um 

desafio a ser enfrentado por esses profissionais. Primeiramente devem-se reconhecer 

a relação social e histórica a qual a humanidade participa. Neste ponto o trecho afirma 

que: 

 

O homem, em suas relações social e histórica, é reconhecido como ser social, 
pois partícipe da construção de si mesmo, do processo de desenvolvimento 
e transformação da realidade e da sua relação com outros homens, cria sua 
capacidade de sociabilidade e ética. (NETO, 2009, p. 26) 

 

De acordo com o ponto de vista o autor Neto (2009) afirma que o ser social é 

aquele que participa da construção de si próprio e de transformação da realidade 

através da sua relação com seus semelhantes, criando assim, sua capacidade ética 

de socialização. Por outro lado, mencionando a ética, Barroco (2008) declara que: 

 

A participação de um projeto profissional na sociedade deve articular-se com 
outros projetos que aponte para um objetivo comum, a ética e a liberdade. 
Através das práxis política, está articulação entre projetos sociais, ou seja, 
ações coletivas de cunho ético emancipatório, possibilitam uma mudança 
significativa na estrutura social, podendo assim alcançar uma transformação 
social. (BARROCO,2008, p. 26) 

 

O autor, além da ética, menciona outro ponto importante acerca da atuação do 

Assistente Social nas questões sociais: a liberdade, que atuando em conjunto com a 

ética faz com que as articulações dos projetos sociais possam acarretar mudanças 

significativas na estrutura social, podendo, desta forma, alcançar a transformação 

social. 

O Serviço Social na condição de viabilizar os direitos sociais para facilitar o seu 

acesso e a sua execução para melhor entendimento das necessidades e interesses 
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sociais no contexto das políticas, passa a ser reconhecido como mediador dos direitos 

e interesses dos usuários na defesa e qualidade dos serviços sociais ofertados. 

 

A Lei n. 8.662, de 7 de junho de 1993, que regulamenta a profissão, 
estabelece respectivamente nos seus artigos 4º e 5º as competências e 
atribuições privativas do assistente social. As competências expressam 
capacidade para apreciar ou dar resolutividade a determinado assunto, não 
sendo exclusivas de uma única especialidade profissional, pois são a ela 
concernentes em função da capacitação dos sujeitos profissionais. As 
atribuições são prerrogativas exclusivas ao serem definidas enquanto 
matéria, área e unidade de Serviço Social. Esse esclarecimento conduz à 
elucidação da concepção mesma de profissão do Serviço Social, uma vez 
que a autoqualificação da profissão é uma prerrogativa de seus agentes 
especializados e seus organismos representativos [...] englobando 
competências e atribuições. (IAMAMOTO, 2009, p.8-9 apud IAMAMOTO, 
2002). 

 
Dentre os diversos conjuntos saberes e ações a que se dedica o Serviço Social 

na contemporaneidade está a questão da atuação do profissional do Serviço Social 

junto à população LGBT, onde tem grande abordagem nos movimentos sociais como 

novo campo de atuação profissional.  

Cabe aí discutir como o Assistente Social, no seu contexto de trabalho e 

comprometimento na efetivação de direitos, pode atuar na interface dessa realidade 

e contribuir no alargamento da compreensão dos direitos da população LGBT como 

direito humano da contemporaneidade.  

 

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO LGBT E OS 

DESAFIOS DO ASSISTENTE SOCIAL PARA GARANTIA DA CIDADANIA LGBT 

 

Grossi (1998) diferenciou quatro categorias que presentes no senso comum 

apresentam diferenças: gênero, sexo, identidade de gênero e sexualidade. O gênero 

refere-se à construção cultural coletiva dos atributos da feminilidade e da 

masculinidade que culminam em papéis sociais diferenciados. O sexo é uma categoria 

que ilustra a diferenciação biológica entre macho e fêmea, entre homens e mulheres. 

A identidade de gênero está relacionada à localização do sujeito na cultura 

determinada, na medida em que o masculino e feminino dispõem de territorialidades 

no espaço social, marcadas por questões específicas na forma como os sujeitos se 

sentem, se identificam e se situam no mundo. A sexualidade, conceito 

contemporâneo, define a atividade sexual experenciada pelos humanos, as 

dimensões sentimentais e a relação dos indivíduos com seus objetos de desejo. 
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Segundo a autora, a sexualidade é uma regra culturalmente imposta aos indivíduos 

pelo modelo heterossexista. 

Historicamente, a sexualidade humana teve como parâmetro a 

heterossexualidade como norma. Isso resultou na materialização de diferentes 

modalidades de preconceito e, consequentemente, na imposição e naturalização da 

invisibilidade das práticas afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Gays, 

lésbicas e bissexuais foram e são alvo de discriminação que se expressa na posição 

de rejeição assumida, na maioria das vezes, pela família; nos ambientes de trabalho 

e de participação política; nos espaços de lazer; de amizade e em praticamente todas 

as dimensões da existência humana. 

Sendo a sexualidade humana dimensão relevante na constituição da 

individualidade, qualquer tentativa de obstaculizar a vivência afetivo-sexual entre 

pessoas do mesmo sexo configura-se concretamente violação dos direitos humanos.  

A sexualidade tratada no campo dos Direitos Humanos é uma realidade nova, 

que se apresenta através de documentos nacionais e internacionais. De acordo com 

Lacerda e Vianna (2004) o marco dos Direitos Humanos é resultado da “era moderna”. 

A liberdade individual e os direitos inalienáveis do indivíduo são reconhecidos no final 

do século XVIII com a proclamação de direito norte-americana e francesa, que se 

preocuparam em resguardar o indivíduo. A Conferência Internacional dos Direitos 

Humanos (Viena, 1993), a Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (Cairo, 1994) e a Conferência Mundial sobre a Mulher (Pequim, 

1995) constituíram importantes documentos de reconhecimento dos Direitos 

Humanos: Os direitos sexuais oferecem um potencial para a abordagem que vai além 

das políticas públicas de identidade. Em vez de os direitos serem associados com 

categorias especificas de pessoas – tal como mulheres ou homens gays, lésbicas e 

transgênicos – os direitos sexuais implicam que todas as pessoas devem ter o direito 

à satisfação pessoas, sem coerção, discriminação e violência por motivo de 

sexualidade (CORNWAL JOLLY, 2007, p. 19). No entanto, as autoras destacam que 

a legitimação do conceito de direitos sexuais ainda é marginalizada. Em Pequim o 

termo em si foi formalmente rejeitado. O Brasil propôs na Comissão de Direitos 

Humanos da ONU no ano de 2003, uma resolução concernente aos estigmas 

relacionados à sexualidade, mas sob pressão a mesma foi retirada em 2004, o que 

“provocou uma ampla mobilização e esforço de defesa em nível internacional, que 

permanecem vivos até hoje”. (CORNWAL, JOLLY, 2007, p. 20) 
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A Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”   

destaca em seu artigo 5°: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (...) (BRASIL, 1988,  s/p) 
 
 

Dessa maneira, sendo um importante instrumento na luta pela garantia de 

direitos LGBT e de políticas públicas voltadas para esta demanda. 

Segundo Mello e Avelar (2012) na década de anos 2000, foi possível observar, 

ainda, determinados marcos principais no âmbito das ações do Poder Executivo 

voltadas para a população LGBT: criação do “Brasil Sem Homofobia (BSH) – 

Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e de Promoção da 

Cidadania Homossexual”, em 2004; Realização, em 2008, da I Conferência Nacional 

de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, com o tema “Direitos 

humanos e políticas públicas: o caminho para garantir a cidadania de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBT)”; E o lançamento do “Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais” (PNDCDH-LGBT), em 2009. 

Importante destacar que o programa “Brasil Sem Homofobia: Programa de 

Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT’s e de Promoção da Cidadania 

Homossexual”, lançado em maio de 2004, foi formulado pelo Ministério da Saúde em 

conjunto com ativistas e de movimentos sociais, tendo como principais ações:  

 

(i) as que visam a capacitar o Estado, especialmente instituições escolares, 
policiais, judiciais, de saúde e de fiscalização do trabalho, a atuar de modo 
não discriminatório, seja através da mudança de suas práticas, seja através 
da criação de novos dispositivos, como DDHs e centros de referência nas 
secretarias estaduais de Segurança Pública, especialmente desenhados 
para coibir a violência e a discriminação; (ii) o incentivo à participação de 
lideranças do movimento nos diferentes conselhos e mecanismos de controle 
social do Governo Federal; (iii) a produção de conhecimento sobre violência 
e discriminação homofóbicas e sobre as condições de saúde de gays, 
lésbicas e transgêneros; e finalmente, (iv) o apoio às iniciativas brasileiras no 
plano internacional, no sentido do reconhecimento e proteção dos direitos 
GLBTs e à criação de uma Convenção Interamericana de Direitos Sexuais e 
Reprodutivos. (VIANNA; LACERDA, 2004) 
 

 

Destaca-se ainda que o Governo do Presidente Lula, em 2007, convocou a I 

Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, 
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realizada de 5 a 8 de junho de 2008, sob responsabilidade da SDH, com o tema 

“Direitos humanos e políticas públicas: o caminho para garantir a cidadania de gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais”. Tal Conferência teve como objetivos 

principais: 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 avaliar e propor estratégias para 

fortalecer o ‘Programa Brasil sem Homofobia. (BRASIL, 2008). 

Segundo a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social (2018), as políticas 

públicas da assistência social garantem direitos à população LGBT, onde: 

 

A Política Nacional de Assistência Social possui papel fundamental para a 
garantia e a promoção de direitos para população LGBT, com a perspectiva 
da equidade e da diversidade no desenvolvimento das ações, programas, 
benefícios, serviços e projetos do Sistema Único de Assistência Social. Além 
do atendimento qualificado para o público em todas as unidades da 
assistência social, como Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o uso do 
nome social, por exemplo, é uma realidade desde o fim de 2015. No 
formulário do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o 
entrevistador social encontra o campo “nome social/apelido”. A medida segue 
os princípios do Suas da universalização do atendimento sem discriminação 
de ninguém. (BRASIL, 2018, s/p) 

 

Para melhor compreender a Política de Assistência Social como um direito 

constitucional é necessário ressaltar que no artigo 203 da Constituição Federal de 

1988 diz “ A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, independente 

de contribuição...” (BRASIL, 1988).  

Yasbeck (1997) aborda que: 

 

Nesse sentido a Seguridade Social implica que todo cidadão tenha acesso a 
um conjunto de certezas e seguranças que venham cobrir, diminuir ou 
precaver os riscos e as vulnerabilidades sociais. A partir dessa nova 
concepção foi instituído o reconhecimento do direito universal, independente 
se o cidadão contribuísse com o sistema previdenciário ou não. (YASBECK, 
1997, p.13) 

 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) é aprovada no ano de 2004, 

desmiuçando o modelo da gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) 

trazendo novas ações para efetivação dos direitos do cidadão, sobrevindo da 

responsabilidade do Estado. O SUAS é um sistema público não contributivo, 

descentralizado e participativo, que tem uma gestão compartilhada entre as três 

esferas, municipal, federal e estadual.   
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De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (2004) 

 

Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e 
grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: 
famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 
termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 
deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas 
públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência 
advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não 
inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 
diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. 
(PNAS, 2004) 

 

A PNAS traz uma grande ação no campo da política pública, colocando ações 

focalizadoras em defesa dos direitos sócio assistências, prevenindo situações de 

vulnerabilidade social garantindo programas como o CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) e o CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência 

Social), que são implementados em 2007/2008 no município do Rio de Janeiro, 

ofertando atendimentos técnicos especializados, voltados ao atendimento das 

demandas da população, e no caso dos serviços de enfrentamento à violência.   

Segundo YAZBEK; et al.(2011):   

 

O CREAS refere-se a uma proteção social especial de média 
complexidade4e alta complexidade, ofertando a proteção integral a famílias 
e indivíduos vítimas de violência ou em situação de risco pessoal ou social, 
proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da autoestima, 
superação da situação de violação de direitos e reparação da violência vivida. 
O papel do CREAS se fundamenta em um conjunto de lei e normas que 
fundamentam a política de Assistência Social e o SUAS.   

 

Com relação ao CREAS, Lôbo e Carvalho (2011, p. 5) declaram:  

  

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS - 
constitui-se numa unidade pública e estatal onde se ofertam serviços 
especializados e continuados as famílias e indivíduos nas diversas situações 
de violação de direitos. Como unidade de referência deve promover a 
integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos 
serviços e potencializar ações para os usuários, onde é de fundamental 
importância articular os serviços de média complexidade e operar a referência 
e a contra-referência com a rede de serviços sócio assistenciais da proteção 
social básica e especial, com as demais políticas públicas e órgãos do 
Sistema de Garantia de Direitos ao cidadão. (LOBO; CARVALHO, 2011, p. 5)  

  

Parte das ações desenvolvidas pela PNAS/SUAS em 2009, o MDS lança a 

Tipificação Nacional dos Serviços Sócioassistenciais, um conjunto de diretrizes que 
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visam padronizar os programas e serviços no âmbito da política de Assistência Social 

e no que concernem as ações da Proteção Social Especial – PSE institui o Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, visando 

prestar atendimento a grupos distintos como famílias e indivíduos que vivenciam 

violações de direitos tais como a população LGBT.  

O profissional do Serviço Social, Assistente Social, atua nesse contexto, assim 

desde o nosso código de ética em 1993, a profissão está à garantia de direitos, na 

perspectiva libertadora pela livre expressão e orientação sexual e identidade de 

gênero.  

Quando se fala em ética profissional da assistência social se fala no ponto em 

assegurar os direitos do cidadão. Tais direitos são concedidos tendo em vista sua 

participação em uma determinada comunidade e o pleno comprimento de seus 

deveres e a reivindicação de seus direitos perante aos órgãos públicos.  

No entanto, para Benevides (2009): 

(...) a cidadania e os direitos da cidadania dizem respeito à determinada 
ordem jurídico- política vigente em um Estado ou país, que também define e 
garante quem é cidadão. Assim, não se configuram como direitos universais, 
já que estão inseridos na Constituição de cada nação. Por isso, é possível 
identificar o cidadão brasileiro, o cidadão argentino e definir os direitos e 
deveres desses cidadãos, variáveis de acordo com as determinações de cada 
país. 
 

A cidadania e os direitos da cidadania estão relacionados à determinada ordem 

jurídica e política de todos os pais em que o cidadão esteja residindo, estando sujeito 

aos direitos universais por ela estabelecidos. Então, este cidadão deve estar sujeito a 

obedecer a leis vigentes deste país por fazer parte da mesma. 

De acordo com a Constituição de 1988, em seu artigo 1º, declara que: “todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”. “Dotados de 

razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade. ”. (BRASIL, 1988). 

O Código de Ética do Assistente Social assegura a questão da cidadania no 

inciso V, do capitulo I que relata sobre os princípios do próprio código diante do 

atendimento da demanda: “V- Ampliação e consolidação da cidadania, considerada 

tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 

políticos das classes trabalhadoras. ”. (BRASIL, 1993, p. 24) 

Com relação à classe trabalhadora e a garantia dos seus direitos, Estevão 

(2013) declara que:  
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Acredito que isso recupera, até certo ponto, a visão da clientela. Não estamos 
mais diante do pobre que vem pedir favores, mais diante do trabalhador 
(empregado ou desempregado) que paga impostos que deveriam ser 
revertidos em serviços sociais e em direitos de cidadania. Como a maioria 
dos assistentes sociais trabalha em instituições públicas, mantidas, portanto, 
pelo dinheiro público, e recebem seus salários dos impostos que são pagos 
pelo conjunto da sociedade, seu patrão é o contribuinte e não o Estado. A 
este patrão devemos muitos, principalmente competência. (ESTEVÃO, 2013, 
p. 61) 
 

O argumento dado pelo autor de que o pobre não é mais aquele que pede 

favores para o governo e sim aqueles que prestam serviço para garantir o sustento de 

sua família e que por isso pagam seus impostos, para que os mesmos fossem 

revestidos em direitos. Um desses direitos é a assistência social, financiada pelas 

verbas geradas pelos impostos pagos pelos contribuintes, Outro ponto importante 

abordado pelo autor, está no fato de que o salário pago aos assistentes sociais provém 

dos impostos pagos pelo cidadão. Isso significa que todo cidadão tem deveres a 

serem cumpridos e direitos assegurados por lei, direitos estes que muitos não 

conseguem. 

A ética profissional do assistente social fala sobre a questão da liberdade, 

liberdade esta, que está também englobado na definição de cidadania conceituada 

por Benevides (2009): 

A cidadania é notoriamente um termo associado à vida em sociedade e está 
ligada aos estudos que enfocam a política e as próprias condições de seu 
exercício, que tem a igualdade e liberdade seu princípio básico, garantindo 
aos cidadãos, a livre atuação civil, econômica e política. 
 

O autor, além de utilizar o vocábulo liberdade, também faz usos da política e o 

exercício dos mesmos mediante a igualdade, ou seja, todos, independentemente de 

serem brancos ou negros, pobres ou ricos, heterossexuais ou homossexuais, 

possuem os mesmos direitos por serem participantes de uma sociedade. 

Quanto à prestação do serviço social, Barroco (1999, 121) declara: 

Trabalhar essas perspectivas, com o indivíduo e, principalmente, com o 
coletivo, significa considerar as demandas que emergem da realidade da 
sociedade civil, o que desenvolve a capacidade de articulação política e social 
e promove ações que garantam processos participativos a fim de resgatar e 
consolidar a cidadania. 
 

De acordo com o autor, o assistente social precisa compreender que mediante 

a sua atuação frente a interpretação da realidade em que a demanda está inserida é 

de suma importância que se resgate a questão da cidadania, para que seja promovido 

ações que visem assegurar os direitos da demanda atendida. 
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Para o Assistente Social assegurar os direitos da população LGBT é um desafio 

da própria profissão em ser capaz de realizar uma leitura da realidade que vai além 

do que está posto pelo senso comum e conceitos morais ou religiosos.  

Nesse sentido Silva (2015) destaca: 

 

A negativa e/ou despreparo do atendimento de casos emblemáticos de 
violência homolesbotransfóbica, a não utilização do nome social da travesti e 
do/da transexual, assim como a proibição do uso de roupas referentes ao 
gênero que se identifica, a dificuldade no uso de banheiros femininos e/ou 
masculinos de acordo com a identidade de gênero, as ‘chacotas’ com os 
trejeitos de lésbicas e gays e, no geral, a invisibilidade das questões 
específicas dos segmentos LGBT’s dão conta do afastamento desta 
população dos serviços públicos (SILVA, 2015, p. 60) 

 

Tais questões segundo o autor afasta a população LGBT dos serviços públicos, 

com profissionais ainda com uma postura conservadora. Assim para desconstrução 

desses conceitos o profissional do Serviço Social tem como desafio novas 

concepções e posicionamento baseados nas competências ético político, teórico 

metodológico e técnico operativo, além das suas condições de trabalho para intervir 

de maneira eficaz.  

Estevão (2013) conclui que: “Não trabalhamos porque queremos resolver os 

problemas do mundo, porque temos dó dos pobres ou por temos vocação do 

sofrimento. Aqui acaba a nossa consciência culpada! ”. (ESTEVÃO, 2013, p. 62). O 

autor deixa claro seu ponto de vista com relação ao trabalho desenvolvido pelo 

assistente social, que vai além da expectativa que espera a humanidade. Ele se 

envolve com as questões sociais tendo em vista a garantia dos direitos dos usuários 

quanto a questão da vulnerabilidade, propiciada pela estigmatização, machismo, 

preconceito e discriminação, situação está em que a demanda estudada no referido 

trabalho se encontra.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo histórico da humanidade trouxe formas diferentes de enxergar e 

identificar os seres humanos, nesse contexto a atual pesquisa abordou a identidade 

de gênero, abordando sobre a sexualidade e conceitos como gênero, orientação 

sexual e identidade de gênero da população LGBT, destacando o papel da família 

nesse contexto.  

A pesquisa trouxe o reconhecimento de direitos de Lésbicas, Gays, bissexuais, 

travestis e transexuais (LGBT), onde este ganhou espaço nas últimas décadas no que 

tange as políticas públicas, pois correspondem a demandas sociais que precisam de 

atenção.  A visibilidade política e social e os direitos dados a essa população desafia 

o conservadorismo da sociedade e do Estado limitado pela a ideia de 

heterossexualidade, dita como o que é ‘normal’.  

Historicamente, a sexualidade humana teve como parâmetro a 

heterossexualidade como norma. Isso resultou na materialização de diferentes 

modalidades de preconceito e, consequentemente, na imposição e naturalização da 

invisibilidade das práticas afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Gays, 

lésbicas e bissexuais foram e são alvo de discriminação que se expressa na posição 

de rejeição assumida, na maioria das vezes, pela família; nos ambientes de trabalho 

e de participação política; nos espaços de lazer; de amizade e em praticamente todas 

as dimensões da existência humana. 

Tais questões afasta a população LGBT dos serviços públicos, com 

profissionais ainda com uma postura conservadora. Assim para desconstrução desses 

conceitos o profissional do Serviço Social tem como desafio novas concepções e 

posicionamento baseados nas competências ético político, teórico metodológico e 

técnico operativo, além das suas condições de trabalho para intervir de maneira eficaz.  

Nesse sentido para o Assistente Social assegurar os direitos da população 

LGBT é um desafio da própria profissão em ser capaz de realizar uma leitura da 

realidade que vai além do que está posto pelo senso comum e conceitos morais ou 

religiosos.  

Dentre os diversos conjuntos saberes e ações a que se dedica o Serviço Social 

na contemporaneidade está a questão da atuação do profissional do Serviço Social 

junto à população LGBT, onde tem grande abordagem nos movimentos sociais como 

novo campo de atuação profissional. Cabendo discutir como o Assistente Social, no 



 49 

seu contexto de trabalho e comprometimento na efetivação de direitos, pode atuar na 

interface dessa realidade e contribuir no alargamento da compreensão dos direitos da 

população LGBT como direito humano da contemporaneidade.  
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