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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O objetivo deste trabalho é elucidar alguns aspectos do surgimento do movimento de

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais (LGBT), no bojo dos

chamados novos movimentos sociais no Brasil, a partir de pesquisas bibliográficas e dos

marcos legais que enfatizam sobre luta por direitos e cidadania, particularmente sobre o

processo de construção da Política Nacional de Saúde Integral para LGBT; e expor

algumas conquistas referentes  as legislações no âmbito do Sistema Único de Saúde e por

fim, ressaltar a importância da luta pela saúde, pelos movimentos sociais, para o

enfrentamento das expressões da Questão Social e do capital e contra opressões de todos os

segmentos da sociedade.
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SUMMARY / KEYWORDS

The objective of this work is to elucidate some aspects of the emergence of the lesbian,

gay, bisexual, transsexual, transsexual and intersex (LGBT) movement in the bosom of so-

called new social movements in Brazil, based on bibliographical research and legal

frameworks that emphasize struggle for rights and citizenship, particularly on the process

of building the National Policy on Comprehensive Health for LGBT; and to expose some

achievements referring to the legislations within the scope of the Unified Health System

and, finally, to emphasize the importance of the fight for health, social movements, to

tackle the Social Question and capital and against oppression of all segments of society.
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I- INTRODUÇÃO

Este trabalho consiste em apresentar como surgiu o movimento LGBT, e porque é

denominado como novo movimento social (NMS), Montaño e Duriguetto compreendem,

que os novos movimentos sociais são um complemento das lutas de classes dos

movimentos clássicos (somando-se a essas lutas), e outras vezes são vistos como

alternativos aos movimentos de classe tradicionais de esquerda.(2011,p.248), pois o cerne

da contestação não é originário da relação contraditória capital-trabalho. Assim, faremos

uma breve apresentação desta condição e sobre alguns aspectos da história do movimento

LGBT no Brasil, sua luta por direitos e cidadania.

O movimento LGBT emerge no contexto do processo de redemocratização do

Brasil em que diversos segmentos da sociedade entram em cena para reivindicar direitos

em um contexto de ditadura militar1 e de grande repressão. No segundo momento,

apontaremos alguns aspectos relativos às práticas políticas construídas pelos LGBT,

sobretudo, com a aproximação do movimento com o Estado, pela via do terceiro setor, se

constituindo como Organização não governamental (ONG), principalmente para o

enfrentamento da epidemia HIV/AIDS. Nesse sentido, analisaremos a Política Nacional de

Saúde Integral para LGBT, suas particularidades, no que tange à luta pelo acesso aos

1 Ver Netto, Pequena história da ditadura brasileira (1964-1985)/José Paulo Netto (2014).SP: Cortez Editora



serviços de saúde e por fim, apresentaremos algumas considerações a respeito do

movimento social no enfrentamento das expressões da Questão Social2 e a sua importância

no processo de luta pela emancipação humana3. A metodologia utilizada para este estudo,

consiste na revisão da literatura sobre a temática e por meio de documentos oficiais.

2 - SURGIMENTO DO MOVIMENTO LGBT

As dinâmicas das forças sociais que se colocam na realidade atual no

aprofundamento e espraiamento das expressões da Questão Social resultam em

desigualdades sociais no processo de acumulação capitalista e afetam diretamente a classe

trabalhadora. Neste contexto, emergem os movimentos sociais tradicionais, vinculados às

lutas de classes. De acordo com Evangelista (1992),

Foi o marxismo que tornou compreensível o conjunto de acontecimentos
históricos, que marcaram a emergência e a consolidação da sociedade burguesa.
Pode-se compreender, por exemplo, por que a Revolução Industrial e a expansão
mundial do capitalismo foram acompanhadas pela irrupção de intensas lutas de
classes e movimentos revolucionários - como a própria RevoluçãoFrancesa, as
revoluções de 1848, a Comuna de Paris e a Revolução Russa. Neste processo, o
movimento operário despontou como uma força social e política decisiva, como
o surgimento de poderosos sindicatos operários e partidos social-democratas, que
resultaram da fusão dos movimentos operário e socialista, sendo expressões
institucionais de vigorosos movimentos de massa nas sociedades
capitalistas.(EVANGELISTA,1992,p.13-14).

O contexto que emergem os novos movimentos sociais4 são distintos dos

movimentos clássicos, Montaño e Duriguetto (2011) compreendem que a emergência

ocorre num contexto mundial, e latino-americano em particular, determinado: a fase de

expansão capitalista mundial e a Guerra Fria.5

Montaño e Duriguetto (2011) compreendem que em maio de 1968, na França

ocorreu uma grande onda de protestos com a insurgência de estudantes, homossexuais,

trabalhadores fabris, movimento de mulheres, feministas, movimento negro, ecológico,

pacifista, hippies dentre outros, com diferentes pautas, mas tinham como convergência

máxima, a luta pela liberdade, a defesa da livre expressão da sexualidade, da formação de

2De acordo com Iamamoto, a Questão Social condensa o conjunto das desigualdades e lutas sociais,
produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais, alcançando plenitude de suas
expressões e matizes em tempo de capital fetiche. (IAMAMOTO, 2007, pag.156)

3 Emancipação Humana na perspectiva marxista, implica na efetivação dos direitos igualitários e de uma
sociedade sem classes.

4Expressão utilizada para diferenciar dos movimentos considerados clássicos
5 Ver Montaño e Duriguetto (2011).



comunidades alternativas, rompendo assim, com as barreiras entre o masculino e o

feminino e contra a discriminação racista, sexista e homofóbica, tinham como palavra de

ordem: é proibido proibir, e foram determinantes para a organização e o desenvolvimento

do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros (LGBT).

(MONTAÑO E DURIGUETTO 2011, p.291).

No que tange o movimento LGBT, o grande estopim foi a Revolta chamada de

Rebelião Stone Wall, que ocorreu no dia 28 de Junho de 1969 na cidade de Nova York.

Quando as pessoas que frequentavam o bar, majoritariamente frequentado pelo público

LGBT, sofriam grande repressão policial. Houve grande comoção por parte da sociedade

devido as perseguições e ataques as pessoas LGBT, que sofreram agressões por conta da

discriminação vivida. Com isso, tal data foi transformada em Dia do orgulho gay,

atualmente LGBT, neste contexto que emergem as mobilizações e culminam na construção

do movimento LGBT no cenário internacional.

2.1 LGBT E A LUTA POR DIREITOS NO CONTEXTO BRASILEIRO

O Movimento Homossexual Brasileiro6 (MHB) emerge no ano de 1978, onde o país

vivenciava a ditadura militar (1964-1984), num contexto de grande repressão aos

movimentos sociais e caminhando para o processo de redemocratização do Brasil. De

acordo com Simões e Facchini (2009), a história do movimento LGBT é demarcada em

três ondas, a primeira se caracteriza no ano de 1978, neste contexto, ocorre uma grande

excitação de diversos grupos que penetravam na arena pública exigindo garantia de direitos

por parte do Estado. Estes por sua vez, se diferem dos movimentos tradicionais, pois, não

são predominantemente originários dos trabalhadores fabris, dos sindicatos e partidos

políticos. O MHB também agregava estes sujeitos, mas nasce com uma característica

peculiar, que é o reconhecimento de sua identidade, a qual é uma especificidade do

movimento. Neste primeiro momento o grupo era constituído apenas por homens

homossexuais e posteriormente foi integrado por mulheres lésbicas. A luta era pautada

pelo direito à liberdade de expressão de suas sexualidades.

A partir dos anos de 1980, inicia-se a segunda onda do movimento, quando ocorre uma

perda significativa de militantes em decorrência da epidemia de HIV-AIDS, e neste

6 Atualmente denominado de movimento LGBT.



contexto, o movimento adquire uma ação mais estreita com o Estado e assume um papel de

vanguarda na luta contra a epidemia HIV-AIDS e em prol dos direitos civis e contra a

homofobia7. Em contrapartida, adéqua ao formato de institucionalização do movimento por

meio de Organizações não - governamentais (ONGs). De acordo com, Duriguetto (2007),

Tem-se o entendimento de que as organizações, ações, e movimentos presentes
na esfera da sociedade civil (definida como esfera pública não –estatal em
oposição ao Estado e ao mercado, portanto, isolada e autônoma) estariam
voltados para a defesa do interesse público, que em conjunto buscariam o bem
comum através da negociação e do entendimento. Assim, imagina-se que a luta
social se faça sem contradições, antagonismos e, por conseguinte, sem possíveis
confrontos de classe, levando o antagonismo entre estas a uma migração para um
campo de simples conflitos de interesses, entre posições opostas num momento,
mais coincidentes em outros, guiados pela busca da construção de um novo
contrato ou pacto social. Fica evidenciado que a esfera da sociedade civil é
pensada como indiferenciada, a-classista, homogenia. (DURIGUETTO, 2007,
p.210,211).

A terceira onda ocorre nos meados da década de 1990, neste período ocorre um aumento

do quadro de militantes. Uma das características desta fase é a diferenciação de vários

sujeitos políticos internos ao movimento L G B T, com foco em demandas específicas de

cada um desses coletivos. No primeiro momento, o grupo era apenas de homossexuais,

houve uma aproximação das mulheres lésbicas, que passaram a compor o movimento. Por

conseguinte, houve uma dissociação do movimento homossexual, para fazer um debate

voltado para questões lésbicas, questões relacionadas ao machismo, sexismo e sobre

políticas de saúde para mulheres lésbicas. As lésbicas são incluídas em 1993, apesar de

estarem no grupo desde o princípio, mas o movimento lésbico alcança maior notoriedade a

partir do Seminário Nacional de lésbica em 1996.  Já a organização de travestis, insere

como movimento no cenário político no começo da década de 90 do século XX e tinha

como propósito atuar sobre questões relacionadas a saúde das pessoas travestis em

decorrência da epidemia do HIV- AIDS, e sobre a violência perpetrada contra travestis.

Nesse sentido, foi agregada em 1995 ao movimento. O início da organização de

transexuais ocorre a partir da segunda metade dos anos 1990 e está relacionada as lutas por

acesso as cirurgias experimentais de transgenitalização, que são aprovadas pelo Conselho

Federal de Medicina em 1997. Neste mesmo ano ocorre a fundação da primeira e maior

rede de organização LGBT, (Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis) que

reúnem cerca de 200 organizações pelo Brasil.

7De acordo com Borrillo,(2010) Homofobia pode ser definida como hostilidade geral, psicológica e social
contra aquelas e aqueles que, supostamente, sentem desejo ou tem práticas sexuais com indivíduos de seu
próprio sexo.-Construçao ideológica que consiste na promoção constante de uma forma de sexualidade
(hétero) em detrimento de outra (homo), a homofobia organiza hierarquização das sexualidades e, dessa
postura, extrai consequências políticas. (BORRILLO,2010,p.34).



Diante do exposto, nota-se o robustecimento do movimento junto ao Estado, nesta

configuração que se implementam políticas sociais, voltadas para o segmento LGBT. Em

decorrência da epidemia HIV-AIDS, houve, maior articulação com agências

internacionais, o Brasil pactuou parcerias com a Organização Mundial da Saúde (OMS),

com o Programa Global de AIDS (UNAIDS) e com o Banco Mundial, para o Programa de

Controle da AIDS e DST. Foi possível nesse contexto trazer à tona, questões relativas a

homossexualidade, sexo, sexualidade, de uma forma positiva, colocando o debate na esfera

da sexualidade humana. O movimento ‘saiu do armário’ e se afirmou enquanto sujeito,

requerendo pelo desenvolvimento de políticas estatais na perspectiva mais abrangente que

abarcasse os direitos sexuais na concepção dos direitos humanos. FACCHINI (2009),

afirma que,

No Brasil, a relação entre sexualidade e direitos tem sido conjugada
principalmente a partir da atuação de dois movimentos sociais: o Movimento
Feminista e LGBT. As primeiras políticas públicas brasileiras cujo foco são
homossexuais tem por ocasião o combate a epidemia do HIV/AIDS no início dos
anos 1990 (FACCHINI,2005). O primeiro documento oficial do Brasil a
reconhecer publicamente homossexuais no campo da promoção dos direitos
humanos é o Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH), elaborado em 1996.
Com a criação do Conselho Nacional de Combate a Discriminação (CNCD) em
2001, e a elaboração do PNDH II, em 2002, são incluídas algumas ações
direcionadas ao LGBT. A partir de 2003, a articulação entre LGBT e Direitos
Humanos ganha novo impulso: 1) com a Secretaria Especial de Direitos
Humanos (SEDH), que passa a ter status de ministério e incorpora o Conselho
Nacional de Combate a Discriminação (CNCD), como instancia de participação
e controle social; e 2) com a designação de um grupo de trabalho para elaborar
um plano de combate a homofobia, que deu origem ao  Programa Brasil sem
Homofobia- Programa de Combate a Violência e a Discriminação contra LGBT
e de Promoção da Cidadania Homossexual em seu formato interministerial.
(DANILIAUKAS, 2009 apud FACCHINI,2009:136)

Outra mudança significativa foi a aproximação do movimento e dos partidos

políticos de esquerda numa relação mais amistosa e profícua, constituindo-se mais um

canal de lutas, incluindo setoriais dentro do partido as quais dão início aos debates das

pautas LGBT. Ou seja, esta nova reordenação do movimento, fortaleceu suas agendas

políticas e colocaram na pauta suas necessidades, que ganharam mais adeptos e força

política para debaterem na esfera pública e nos poderes Legislativo e Judiciário, com

intuito de conquistar mudanças em âmbito nacional.

2.2. PARTICULARIDADES DA LUTA DO MOVIMENTO LGBT E A POLITICA
NACIONAL DE SAUDE LGBT



A aproximação do movimento LGBT com a politica de saúde, ocorreu na década de 80,

com o início a epidemia AIDS, que ceifou muitos militantes do movimento (MHB).

Ocorre neste momento, um mobilização dos militantes acerca de respostas por parte do

Estado pelo enfrentamento da epidemia de HIV-AIDS, por meio de politicas públicas de

saúde.  Esta articulação resultou,  na inserção dos militantes numa nova frente de luta,

num formato de Organizacao não Governamental (ONGs),  este novo modelo de

organização, contribuiu para dar suporte aos movimentos sociais, para angariar subsídios

financeiros por parte do Estado e agencias de fomento internacionais, através  de  projetos

específicos e pela concorrência de  editais, voltados pra promoção da saúde e prevenção de

DST/AIDS para a população LGBT.

O movimento LGBT, vem conquistando espaço dentro da sociedade civil, pela seu

engajamento político, na busca da sensibilização da sociedade contra a homofobia e na luta

pelos direito civis e ao respeito a diversidade sexual. Com a conformação da militância LGBT,

ocorre uma aproximação da politica de saúde, emerge a partir desse movimento cria-se um

documento determinante fruto  do conjunto de deliberações relativos a I Conferência Nacional

LGBT em 2008 que se desenvolveu com o processo de elaboração de uma política de saúde LGBT.

Todavia, a Política Nacional de Saúde Integral LGBT (PNSI-LGBT) foi instaurada por meio da

Portaria GM/MS Nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011, estabelecida pela Comissão Intergestores

Tripartite (CIT), de acordo com a Resolução Nº 2, de 6 de dezembro de 2011.

Destarte, é a partir desse documento e da totalidade  destas deliberações relativos a I Conferência

Nacional LGBT em 2008 que se fortalece e avança o processo de construção de uma política de

saúde LGBT. Não obstante, a Política Nacional de Saúde Integral LGBT (PNSI-LGBT) foi

implantada por meio da Portaria GM/MS Nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011, firmada pela

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de acordo com a Resolução Nº 2, de 6 de dezembro de

2011.

a PNSI-LGBT

Tem como marca o reconhecimento dos efeitos da discriminação e da exclusão no
processo de saúde-doença da população LGBT. Suas diretrizes e seus objetivos estão,
portanto, voltados para mudanças na determinação social da saúde, com vistas à redução
das desigualdades relacionadas à saúde. (BRASIL, 2011).

Dessarte, no que concerne a relação do movimento LGBT e a política de saúde,  existem

integrações desse sujeitos, seja no arranjo do Comitê Técnico de Saúde da População LGBT, com

vistas tanto a construção da PNSI-LGBT, como no acompanhamento; na delegação desse segmento

no Conselho Nacional de Saúde (CNS). A partir de 2006, foi possível levantar um debate



permanente e trazer a tona a as problemáticas questões sobre saúde no que tange a serviços,

políticas  e usuários de forma mais incisiva e extensiva.

Desse modo, de forma contundente, ocorreu no âmbito do SUS, a partir das peculiaridades destas

ações da PNSI-LGBT, as Portarias GM/MS Nº 1.707, de 18 de agosto de 2008, que instaurou o

processo transexualizador no âmbito do SUS, que veio garantir as pessoas transexuais a realizar a

cirurgia de readequação sexual em hospitais universitários; Nº 426, de 22 de março de 2005, que

engendrou no âmbito do SUS, a política nacional de atenção integral em reprodução humana

assistida e a de Nº 675, de 30 de março de 2006, que aprova a carta dos direitos dos usuários da

saúde, reconhecendo a legitimidade desta demanda e garantindo o uso do nome social por travestis

e transexuais e posteriormente, a utilização do nome social para travestis e transexuais no cartão do

SUS.

Contudo, diante dos avanços significativos no que tange aos marcos legais, não ocorre a

implementação desta politica e não e possível mensurar a sua efetividade diante de tantos

obstáculos que se apresentam, seja na esfera  politica-economica , com a medida  do

governo de congelamento dos gastos, através da PEC 95/2016 (BRASIL, 2016a), cujos

impactos para a saúde são enormes para as politicas sociais e sobretudo a politica de saúde.

Sejam pelas  práticas discriminatórias que reforçam estigmas, e criam lacunas nos serviços

de saúde de atendimento para esta população, que passam por um processo de

negligenciamento, invisibilizacao e uma postura homofóbica institucional que está

estruturada nos serviços de saúde. Além dos diversos marcadores sociais, de gênero, raça,

religião, geração, orientação sexual, dentre outros, que são características subjetivas para

os diversos sujeitos, percebe-se condições e possibilidades diferentes de prevenção para

esses e seus mais diferentes contextos.

3 - POLITICA DE SAÚDE NO BRASIL

A política de saúde, que teve como expoente o movimento de Reforma Sanitária, houve

uma alteração significativa quanto a esse capítulo na norma constitucional, isso se deve,

em grande parte, a disputa empreendida e as reivindicações do movimento sanitário,

constituída por trabalhadores e usuários, como de organismos de representação política e

científica da área. A política de saúde, portanto, em sua contradição, foi inserida numa

concepção de seguridade social, contemplando a tríade, saúde, assistência social e



previdência social. A saúde passa a ser entendida como direito social, de caráter público,

universal e dever do Estado, em suma, um direito de todo cidadão.

Além disso, a saúde passa a ser compreendida como resultante dos determinantes sociais e

econômicos, ou seja, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica da

população que resulta nas condições de alimentação, saneamento básico, habitação,

educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e

posse da terra e acesso aos serviços de saúde. (BRASIL, 1988).

Nesse sentido, se faz necessário, travar lutas, conforme aponta Montaño e

Duriguetto (2011),

Implica resgatar o conceito gramsciano de sociedade civil em suas dimensões
classista, contraditória e politica, isto é, como espaço de luta organizada e
articulada das classes na luta pelos seus interesses. A sociedade civil é um
espaço de luta, de contradição, de relações desiguais de poder e de acesso
diferenciado a recursos econômicos, políticos e culturais.(MONTANO;
DURIGUETTO,2011,p.346),

O sistema de saúde brasileiro, foi consagrado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo

expressão de luta da classe trabalhadora, do movimento sanitário, dos trabalhadores do

SUS, das camadas populares que contribuíram no processo de lutas e disputas na

construção do SUS, com a reforma sanitária. O movimento sanitário, foi um movimento

que se caracterizava por esses ideais revolucionários, e nesta conjuntura, se faz necessário,

disputar na arena da sociedade, a construção de uma luta de classe, ou seja, na totalidade

social, entendê-la a partir da contradição central capital/trabalho, um dos espaços em que

se disputam projetos societários antagônicos, na luta pela hegemonia.

(DURIGUETTO,2011,p.345).

CONSIDERAÇÕES

O movimento LGBT, ao longo da sua história mostrou seu potencial organizativo e de

aglutinar forças de diversos segmentos da sociedade e apoio as suas lutas.  Exemplo disso,

é a Parada de Orgulho LGBT que reúnem aproximadamente três milhões de pessoas,

militantes, simpatizantes, em São Paulo, e é considerada a maior manifestação política do

país. Isto posto, temos a compreensão que o movimento LGBT não é unívoco, ele é

composto de sujeitos sociais com perspectivas teórico-política distintas. A nosso ver, a



tarefa dos movimentos sociais de esquerda, e das organizações revolucionárias consistem

na disputa política e ideológica com outros movimentos e setores da sociedade , com vistas

a elevação da consciência de classe e abarcar lutas mais abrangentes com perspectiva

emancipatória de classe no âmbito das lutas econômicas. O papel da organização

revolucionária consiste na educação política, na agitação e promoção de denúncias

políticas que explicitam o caráter de classe das variadas lutas sociais. As lutas econômicas

podem se elevar à luta política mais ampla, mas não perdem seu conteúdo imediato,

exatamente por isso, não podem ser revolucionários, já que expressam frações do

proletariado. Duriguetto afirma que,

O que temos são espaços políticos esquecidos na cotidianidade e que necessitam
ser conectados a totalidade concreta, para que possam ser apreendidos” (idem,
ibidem, p.53). Mais do que substituir as lutas de classes, os chamados “NMS”
vem complementar elas, sob formas diversas e com distintos tipos de vinculação,
direta ou indireta, consciente ou não. (MONTANO; DURIGUETTO,2011,
p.343)

O processo de formação de consciência se desenvolve na luta cotidiana, vivenciadas pelas

diversas formas de opressão, sendo a mais latente para o segmento LGBT é a homofobia.

Mas a luta pela construção de outra sociedade, envolve a luta contra o capital, machismo,

sexismo, racismo, misoginia, liberdade sexual, preservação da natureza, em favor das lutas

por direitos sociais etc.... São complexos, dentro de complexos, o enfrentamento destas

questões não anula o enfrentamento contra o capital, pelo contrário, elas se complementam

estão embricadas. Nesse sentido, as lutas devem ser feitas na esfera política, como nos

mostra o governo atual (Michel) que em sua prática política reduz recursos para as

políticas sociais. Portanto, a luta, se faz dentro da sociedade, pela reforma agrária, redução

da jornada de trabalho, no âmbito da economia, na disputa pelo fundo público voltado para

as políticas sociais e criando instrumentos políticos universais de luta, para desenvolver

demandas coletivas. Todavia, a prática política concreta de consciência de classe, se faz na

luta cotidiana, com debates, reflexões, criticas, problematizações, pois são formas de forjar

e instrumentalizar a classe trabalhadora e articular as pautas das lutas junto com os

sindicatos, movimentos de sociais entre outros.

Devemos avançar, além dos particularismos, sem refutar, desqualificar outros movimentos

e categorias, e sim aproximar para a luta, e construir estratégias, conjuntas. Contudo, a luta

na esfera do Estado, tem um limite, não supera o capitalismo, em contrapartida, a luta por

direitos não encerra a luta de classes e sim ela é um continnum da luta de classes. De

acordo com Montano e Duriguetto

Temos a clareza de que os movimentos sociais não podem desconsiderar a luta



pelos direitos em suas programáticas interventivas. Entretanto, a ofensiva
estratégica da luta pelos direitos, e pelas ideias de justiça e equidade que os
revestem, só adquire um sentido emancipatório se estiver em consonância, em
sintonia, com a luta por um projeto de superação da ordem social vigente.
(MONTANO; DURIGUETTO, 2011, p. 351)

Neste sentido, lutar pelo SUS, necessariamente implica pensar no enfrentamento das

políticas de ajustes neoliberais. E significa dizer que política de saúde não está

desconectada da produção econômica, portanto lutar pela saúde, pode ser a alavanca para

enfrentar as expressões da Questão Social e o capital, pela construção de outra sociedade,

pela liberdade plena, pela emancipação humana.
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