
          

       Ministério da Educação 

          UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

     Campus Baixada Santista 

     Curso de Serviço Social 

 

 

 

 

 

ESTHER GOMES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELAÇÕES SOCIAIS LGBTQIAPN+ E O SERVIÇO 

SOCIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

PAULO: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANTOS 

2023



          

       Ministério da Educação 

          UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

     Campus Baixada Santista 

     Curso de Serviço Social 

 

 

 

 

 

ESTHER GOMES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÕES SOCIAIS LGBTQIAPN+ E O SERVIÇO 

SOCIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

PAULO: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao curso de Serviço Social da 

Universidade Federal de São Paulo – 

Campus Baixada Santista, como requisito 

parcial para a obtenção do título de 

Bacharel em Serviço Social sob 

orientação da Profa. Dra. Gisele 

Aparecida Bovolenta.  

 

 

 

 

 

SANTOS 

2023



          

       Ministério da Educação 

          UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

     Campus Baixada Santista 

     Curso de Serviço Social 

 

 

 

 

 

ESTHER GOMES DA SILVA 

 

 

 

RELAÇÕES SOCIAIS LGBTQIAPN+ E O SERVIÇO SOCIAL NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Universidade Federal de São Paulo - Campus 

Baixada Santista, como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em Serviço Social. 

  

 

 

Apresentação/Aprovação em:  01 de Fevereiro de 2023 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________  

Prof.ª Dr.ª Gisele Aparecida Bovolenta  

_____________________________________________  

                                                Prof.ª Dr.ª Márcia Campos Eurico  

 

 

 

 



 

       Ministério da Educação 

          UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

     Campus Baixada Santista 

     Curso de Serviço Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

       Ministério da Educação 

          UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

     Campus Baixada Santista 

     Curso de Serviço Social 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico o presente trabalho em memória do meu pai, Antonio 

Teodoro da Silva que faleceu em 18 de abril de 2021 de covid-19. Meu 

pai foi uma das milhares de vidas perdidas  durante a pandemia, vítima 

do até então presidente genocida e negacionista que com seu descaso e 

atraso na compra de vacinas me tirou a chance de ter meu pai vivo para 

compartilhar este e muitos outros momentos da minha vida.  

 

“Naquela mesa ele sentava sempre 

E me dizia sempre o que é viver melhor 

Naquela mesa ele contava histórias 

Que hoje na memória eu guardo e sei de cor 

Naquela mesa ele juntava gente 

E contava contente o que fez de manhã 

E nos seus olhos era tanto brilho 

Que mais que seu filho 

Eu fiquei seu fã” (BITTENCOURT, 1974) 

 

 

 

Saudade eterna, um dia a gente se encontra 

 

 

 



 

       Ministério da Educação 

          UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

     Campus Baixada Santista 

     Curso de Serviço Social 

 

 

 

 

RESUMO 

 
Este Trabalho de Conclusão de Curso busca analisar como se dão as discussões a 

respeito das relações sociais de gênero, sexualidade, identidade e expressão de pessoas 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgéneros, Queers, Intersexuais, Assexuais, Pansexuais, Não 

Binariedade e o + representando os demais segmentos (LGBTQIAPN+), interseccionadas com 

as relações étnico-raciais no curso de  graduação em Serviço Social da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp). Buscando trazer reflexões e contribuir para uma formação profissional  

comprometida em compreender as subjetividades e especificidades da questão LGBTQIAPN+ 

na sociedade burguesa a partir do Código de Ética da profissão, aprovado em 13 de março de 

1993 e de toda instrumentalidade  apresentada pelo Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS, 1993). Para tanto, foi realizada uma busca textual no site do CFESS afim de 

compreender de maneira ampla como ocorre sua participação  no combate à discriminação e 

preconceito, da dinamicidade humana e quais as orientações são postas a categoria profissional. 

Assim, em caminho conjunto, para atingir o objetivo deste estudo foi realizada busca textual 

nos documentos do curso para identificar qual a importância que o curso dá ao debate destas 

relações em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) de formação acadêmica da profissão e quais 

os trabalhos de conclusão de curso incorporaram a temática. Nesse sentido, a pesquisa aponta 

um avanço da pauta LGBTQIAPN+ nas diretrizes das políticas públicas e no interior do 

conjunto do conselho federal e regional de serviço social (CFESS/CRESS) e da Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), no entanto, a incorporação das 

discussões acaba não se consolidando nos PPPs da graduação em Serviço Social da Unifesp, 

como se observa pela inserção formal, mas sem nenhum aporte teórico-metodológico para 

analisar a questão a partir das produções da categoria profissional. Tal vertente, pode, em 

grande medida, influenciar em não produção da temática, entendendo que os/as/es estudantes 

podem não se sentirem preparados e/ou confortáveis para discorrer sobre temas relacionados 

por não existir um aporte docente, inclusive. Isso posto, as cinco produções localizadas no 

Repositório Institucional da Unifesp, demonstram que há muito em se caminhar para que o 

diálogo chegue para todos, todas e todes  estudantes de forma a complementar a formação e 

instruir pessoas em uma lógica antiLGBTQIAPN+fóbica. 

Palavras-chave: LGBTQIAPN+. Relações sociais. Diversidade e Serviço Social , Formação 

profissional  
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                        INTRODUÇÃO  
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso analisa como ocorrem as discussões acerca 

da diversidade humana a partir das relações sociais de gênero, sexualidade, identidade e 

expressão de gênero de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgéneros, Queers, 

Intersexuais, Assexuais, Pansexuais, Não Binariedade e o + representando os demais segmentos 

(LGBTQIAPN+), conforme será aprofundado no decorrer do trabalho, interseccionadas com as 

relações étnico-raciais no curso de  graduação em Serviço Social da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp) - Campus Baixada Santista. Buscando subsidiar contribuições para a 

formação de assistentes sociais que compreendam as especificidades das questões 

LGBTQIAPN+ na sociabilidade burguesa, respeitando o Código de Ética da profissão, 

aprovado em 13 de março de 1993, cujo contexto preconiza um Serviço Social contrário a 

qualquer forma de discriminação e na defesa intransigente dos Direitos Humanos e Sociais, 

além de toda a instrumentalidade apresentada pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 

1993)1. 

A escolha da temática deu-se a partir da observação de vivências LGBTQIAPN+ e, em 

virtude da questão do racismo estrutural e institucional brasileiro, não há como desassociar a 

vivência da população preta2 no ambiente universitário da graduação do curso de Serviço Social 

da Unifesp, frente aos diversos atravessamentos impostos de cunho patriarcal em uma 

sociedade conservadora em que as relações de gênero, classe, raça, de afetividade e geração são 

constantemente pautadas no padrão cis-heteronormativo de comportamento social e corporal, 

além da questão da vestibilidade a partir do gênero — não somente a mim como mulher lésbica, 

mas, também, a colegas de graduação que compartilharam tais experiências —, algo que 

também se estende no universo acadêmico. Em especial por reconhecer que no interior da 

universidade também se reproduz o comportamento social "posto" ou "imposto" à sociedade, 

em outros termos, reconhecer que a universidade não é uma bolha à parte, muito embora seja 

um espaço "privilegiado" para responder às demandas da própria sociedade. 

 
1
 Autarquia pública de nível federal que tem a atribuição de “orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender 

o exercício profissional do/a assistente social no Brasil, em conjunto com os Conselhos Regionais de Serviço 

Social. CRESS” (CFESS, n.p). 
2
 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística coloca a junção de pardos e pretos como negros. Aqui se 

trabalhará na perspectiva do preto, entendendo a palavra como um posicionamento político de resistência.   
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Ao apreender que estas são temáticas complexas, pois são majoritariamente ignoradas 

e invisibilizadas, e que necessitam de grandes debates, subsidiados por aportes teóricos, 

históricos e conceituais e, devido às especificidades de cada uma delas, se fez necessário dar 

ênfase ao tema da questão LGBTQIAPN+ abordando o contexto étnico-racial, dentro do curso 

de Serviço Social da Unifesp, visto que a população preta sofre a intersecção da 

LGBTQIAPN+fobia3 e do racismo estrutural e institucional. Procurando analisar a 

interseccionalidade definida por Kimberlé W. Crenshaw (1989) como forma de capturar as 

consequências das interações entre duas ou mais formas de subordinação: sexismo, racismo, 

patriarcalismo, ou ainda, nas palavras de (DAVIS, 1997, n.p.) “[...] é preciso compreender que 

classe informa a raça. Mas raça, também, informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a 

maneira como a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira como a raça é vivida”. 

Dessa forma, buscou-se desenvolver a pesquisa a partir da reflexão desses fatores dentro do 

ambiente acadêmico da formação profissional de assistentes sociais.  

O documentário “A luta Gay: Amar não deveria ser crime”, de junho de 2014, baseado 

no livro “Global Gay” de Frédéric Martel de 2012, pontua que em 76 países a 

homossexualidade4 é punida com pena de reclusão; e, em sete países, a condenação pode levar 

a pena de morte. O mesmo documentário destaca a prisão de ativistas LGBTQIAPN+ em 2009, 

na Rússia, e a prisão de 52 homens por frequentarem uma boate gay em 2001 no Egito, além 

da execução de dois jovens homossexuais no Irã em 2005, e muitos outros casos ao redor do 

mundo, mesmo com direito à igualdade e não discriminação como princípios fundamentais dos 

Direitos Humanos afirmados pela Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da 

Resolução n° 17/19 de julho de 2011, que condena todas as formas de discriminação 

 
3
 “[...] o termo fobia deriva do grego “phobos”, que significa medo, terror ou pânico. [...] um medo altamente 

intenso, persistente e irracional em relação a objetos ou a situações externas. Em princípio, esses medos deveriam 

por si só serem considerados perigosos, mas o sujeito fóbico sente perder o domínio de seu ser diante deles”. Ainda 

que esta visão da psicologia se aplique a determinados casos, para este trabalho a fobia é entendida a partir da 

construção social conservadora, reproduzida geracionalmente por meio do preconceito irracional do outro em 

aceitar as diferenças que fogem de um padrão cis-heteronormativo. Disponível em: 

https://www.sppa.org.br/wiki/fobia-eleonora-abbud-

spinelli#:~:text=O%20termo%20fobia%20deriva%20do,objetos%20ou%20a%20situa%C3%A7%C3%B5es%20

externas. Acesso em: 10 de outubro de 2022 
4
 No senso comum brasileiro e nos países mais fundamentalistas, a homossexualidade é entendida pelo 

afeto/atração de duas pessoas do mesmo sexo. As pautas como identidade de gênero e sexual acabam não sendo 

contextualizadas.  
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relacionadas à orientação sexual, afirmando que: "[...] todos os seres humanos nascem livres e 

iguais no que diz respeito a sua dignidade e seus direitos e que cada um pode se beneficiar do 

conjunto de direitos e liberdades [...] sem nenhuma distinção". Contudo, os países citados não 

são signatários da Resolução, colocando a população LGBTQIAPN+ em um contexto que 

ultrapassa a vulnerabilidade, expondo-as à morte. Ignorando e violando, inclusive, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), que pressupõe dignidade e fraternidade entre os seres 

humanos.  

O Brasil, país signatário da resolução, de acordo com o banco de dados sobre a violência 

contra a população LGBTQIAPN+ conta com as mais precárias ferramentas de 

acompanhamento estatístico. O grupo Gay da Bahia (GGB)5 possui os índices mais atualizados 

e de acordo com o relatório mais recente, divulgado no início de 2022, em 2021 ocorreram 300 

mortes de LGBTQIAPN+ no Brasil, 8% a mais que no ano anterior, sendo, 276 homicídios e 

24 suicídios. Segundo o relatório, ao analisar o perfil das vítimas, aponta-se que, dessas, 153 

eram gays, 110 eram travestis e transexuais, 12 eram lésbicas, quatro eram bissexuais, um 

homem trans, uma pessoa era não binária e um era heterossexual; esse último fora confundido 

com um homem gay. O que nos coloca como um dos países que mais mata LGBTQIAPN+ no 

mundo: uma morte a cada 29 horas. Ainda, segundo essa coleta de dados, ao analisar a questão 

étnico-racial das vítimas, aponta-se que, 30% dos casos não contêm informações a respeito; 

41% eram pessoas pretas e pardas e 28% eram pessoas brancas e uma pessoa indígena6. Ao 

observar esse dado tão expressivo de falta de informações étnico-raciais das vítimas identifica-

se de maneira concreta a invisibilidade desses corpos e a perversidade do racismo que faz com 

que pessoas não brancas optem pela não identificação étnico-racial. Márcia Eurico (2020, p. 

141) pontua que a: “[...] invisibilidade do quesito raça/cor é uma das expressões mais comuns 

do racismo institucional”. 

 Esse levantamento demonstra o quão é estrutural e institucionalizado o racismo no 

Brasil, tendo como reflexo o passado de escravização e pelo controle sobre os corpos pretos. 

Assim, toda vez que informes sobre a violência forem realizados, sempre teremos vítimas de 

 
5
 Organização não governamental, fundada em 1980, voltada para a defesa de direitos de homossexuais no Brasil, 

sendo a mais antiga neste segmento ainda em atividade. 
6
 De acordo com o GGB, esses dados se baseiam em notícias publicadas nos meios de comunicação. 
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pele preta com os maiores índices.   

Segundo a coleta de dados do Disque 100, canal que recebe, analisa e encaminha 

denúncias de violações de Direitos Humanos relacionados às crianças, LGBTQIAPN+, idosos, 

pessoas em trabalho em condição análoga aos escravizados, tráfico de pessoas, entre outros. De 

acordo com as análises realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 

sua edição do Atlas da Violência (2020) foram registradas 1.685 denúncias no ano de 2018 

sobre violência à população LGBTQIAPN+, onde 306 denúncias se referem a lesão corporal, 

138 a homicídios e 49 a tentativas de homicídios. Ainda, de acordo com o Atlas da Violência 

(IPEA, 2020, p. 54), “[...] a escassez de indicadores de violência contra LGBTQIAPN+ 

permanece como problema central, pois faltam questões relacionadas à identidade de gênero e 

à orientação sexual”. No entanto, para uma compreensão ampla em uma sociedade capitalista 

conservadora é preciso que haja uma atualização dos instrumentais de coleta de dados quanto 

às violências, de forma que abranja orientação sexual e identidade de gênero como motivação 

para o crime/violência e, ainda, sendo fundamental agregar a raça/etnia como indicadores para 

pensar políticas públicas de enfrentamento dessas violências. 

As sociedades em suas múltiplas formas são complexas, porém, não se pode esquecer, 

que a sociedade capitalista divide as pessoas por classe social e se utiliza do racismo, 

principalmente no Brasil, o último país ocidental a abolir a escravização, como ferramenta de 

dominação, ou, nas palavras de MOURA (1994): 

 

[...] O racismo é um multiplicador ideológico que se nutre das ambições políticas e 

expansionistas das nações dominadoras e serve-lhe como arma de combate e de 

justificativa para os crimes cometidos em nome do direito biológico, psicológico e 

cultural de “raças eleitas” (MOURA, 1994, p. 2).   
 

Dessa forma, compreende-se que a sociedade capitalista, em seu processo histórico, 

construiu sua identidade a partir de valores étnicos, religiosos católicos e protestantes, morais, 

e éticos pautados no controle dos corpos visando garantir a estabilidade da ideologia 

hegemônica, cisheteronormativa e do classicismo do homem branco europeu e que se utiliza da 

discriminação, do controle e da opressão de corpos que não correspondem ao seu “padrão” 

historicamente instituído como ferramenta de manutenção das desigualdades sociais e da 

dominação burguesa sobre a classe trabalhadora. 

Entende-se que a universidade não se encontra separada da sociabilidade capitalista, 
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logo, reproduz de maneira estrutural e institucional seus valores morais, religiosos, culturais e 

éticos de uma sociedade. Assim, embora o Serviço Social brasileiro tenha passado por um 

processo histórico de renovação da profissão e assumido um compromisso ético-político com 

a defesa intransigente dos Direitos Humanos e Sociais na década de 1980, passando a fazer 

autocrítica, inclusive, ao conservadorismo e se colocando ao lado da classe trabalhadora, a qual 

pertence, na luta por uma nova ordem societária, a categoria não está isenta de tais reproduções 

sociais que oprimem as chamadas “minorias”, visto as construções sociais de nossa sociedade.  

Diante disso, a formação profissional do curso de Serviço Social da Unifesp, precisa ser 

pensada e formulada abarcando toda a complexidade das relações sociais, compreendendo 

também que a LGBTQIAPN+fobia é uma das expressões da questão social7, ou seja, inerente 

a intervenção profissional, a fim de trazer reflexões que possibilitem conhecer a diversidade 

humana e traçar estratégias de enfrentamento da LGBTQIAPN+fobia na sociabilidade 

capitalista. Tal processo é importante porque contribui para a construção de instrumentais 

teóricos-metodológicos e éticos-políticos que permitam apreender em sua totalidade toda a 

objetividade e subjetividade dos seres sociais e, assim, inviabilizar a reprodução conservadora 

burguesa de toda discriminação relacionada a diversidade humana.  

A fim de aprofundar a reflexão, destaca-se alguns dos princípios fundamentais do 

Código de Ética Profissional do/a Assistente Social:  

 

I- Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 

ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; II- 

Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; III- 

Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 

trabalhadoras; [...] VI- Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças; VII- Garantia do pluralismo, através do 

respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, 

e compromisso com o constante aprimoramento intelectual [...] (CFESS, 1993, p. 23-

24).   

Nesse toar, é essencial pensar a formação profissional a partir da garantia, execução e 

 
7
 Segundo Iamamoto (1998, p. 27) “A Questão Social é apreendida como um conjunto das expressões das 

desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais 

coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 

monopolizada por uma parte da sociedade”. 
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efetivação do VII princípio citado, e assumir o compromisso de constante aprimoramento 

intelectual para compreensão da dinamicidade das relações sociais. Pautando, portanto, a 

questão racial, a diversidade sexual e identidade de gênero a partir da perspectiva de totalidade 

das relações sociais para apreender a importância de não separar as dimensões teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política do debate sobre as singularidades das pessoas, 

uma vez que, as singularidades moldam e constroem os indivíduos. 

Isso posto, o trabalho busca subsídio na teoria social crítica como forma de abarcar a 

totalidade da população LGBTQIAPN+. Parte-se, portanto, de uma pesquisa de caráter 

bibliográfico e documental em que se busca resgatar o contexto histórico-social deste grupo e 

seus atravessamentos até a atualidade, guiando-se pelo Projeto Ético-Político do Serviço Social 

brasileiro. Assim, o presente trabalho será dividido em duas partes: a primeira abordará as 

interfaces históricas da população LGBTQIAPN+ e o Serviço Social, compreendendo a 

evolução das lutas e dos movimentos LGBTQIAPN+ e como a categoria profissional do 

Serviço Social vem se posicionando frente às demandas que emergem e que se ressignificam 

na forma de pensarmos articulações para superarmos as “fobias”. 

 Já a segunda parte, analisa a violência estrutural brasileira, a interseção das opressões 

e os ataques aos Direitos Humanos na atual conjuntura política em que o conservadorismo 

dirime os direitos conquistados com tantas lutas, principalmente no atual momento em que o 

conservadorismo e as políticas LGBTQIAPN+ são invisibilizadas. Desse modo, haverá, 

inclusive, a interface do Curso de Serviço Social da Unifesp, Campus Baixada Santista, 

compreendendo o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Serviço Social da Unifesp de 2011, 

2016 e o que entrará em vigor em 2023, analisando como os Projetos abordam o tema da 

pesquisa e como as temáticas se desdobram em pesquisas dentro dos Trabalhos de Conclusão 

de Curso em Serviço Social que estão disponíveis no repositório institucional da Unifesp e os 

desafios colocados à profissão. 
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                       CAPÍTULO I  

 

 

 

HISTORICIDADE LGBTQIAPN+ E O SERVIÇO SOCIAL 
entre o amor e o ódio, do afeto à violência 

 

 

1.1      Resgate histórico das relações sociais LGBTQIAPN+ e os desafios contemporâneos  

 

Entende-se as relações sociais como fruto do trabalho que deu origem ao ser social, 

como aprofunda Silva (2011), os seres humanos são construídos socialmente através do 

conjunto de suas relações sociais concretas em determinado momento da história e da 

sociedade. Ao se projetarem no mundo, através do trabalho, se denominam enquanto seres 

inscritos no plano da singularidade e universalidade, mediados por suas relações objetivas e 

subjetivas com outros seres humanos e a natureza. Por conseguinte, colocam-se como seres 

livres e capazes de fazer suas escolhas, criando e recriando valores, determinando uma moral 

dominante e uma moralidade que se projeta no cerne destas mesmas relações. 

Neste toar, as relações sociais aqui são compreendidas como as diversas formas de 

interação entre pessoas e grupos sociais em quaisquer espaços, seja em casa, escola, trabalho, 

entre outros. Para Marx (2012), às relações sociais estão ligadas às forças produtivas, um 

modifica o outro.  Os meios também são modificados, o que gera a complexa relação entre os 

seres sociais, em especial aos que detém os meios de produção e os que não detém, essa 

correlação é o que desenvolve os seres humanos contemporâneos: a mutabilidade entre 

transformar e ser transformado. 

A apreensão das relações sociais humanas, por um longo período era compreendida sem 

questionar as particularidades existentes entre homens e mulheres, se ignorava o fato de que em 

algumas sociedades estas relações eram marcadas por desigualdades na apropriação do 

trabalho, nas tarefas cotidianas, na reprodução social e na forma como se vivenciavam a 

sexualidade. Assim, é preciso compreender que os seres humanos não se transformaram 

simplesmente em “homens e mulheres”, ao contrário, Nogueira, Pereira e Toitio (2020), a partir 
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das leituras de Stearns (2010) apontam que um estudo cuidadoso da historiografia evidencia 

uma série de relações desiguais que moldaram uma vasta diversidade nos modos de ser homem 

e de ser mulher. Portanto, para a análise das relações sociais humanas é preciso olhar o longo 

processo histórico de reciprocidade entre os seres humanos a fim de identificar o 

desenvolvimento de relações de exploração-dominação entre homens e mulheres. 

Estudos antropológicos e históricos realizados ao longo dos séculos XIX e XX 

demonstram a existência de diversas sociedades e uma grande variedade de povos que 

mantinham características próprias de produção social em todo o mundo. Nogueira, Pereira e 

Toitio (2020, p. 28), afirmam que não é possível categorizar todas as experiências e povos, mas 

pesquisas indicam semelhanças entres as primeiras sociedades que existiram, onde, para 

garantir a reprodução física, esses povos alimentavam-se da coleta de vegetais e da caça de 

animais. Assim estes grupos estavam muito mais próximos e dependentes da dinâmica da 

natureza e sujeitos às manifestações como: temperatura elevada, longas secas e grandes 

temporais e entre outras. Portanto, para sobreviverem, as pessoas precisam estabelecer uma 

troca recíproca com o meio ambiente em que vivem. Sendo possível então “[...] afirmar que 

cada sociedade que existiu e existe precisa responder a seu meio [...]”. Onde todos os povos 

existentes empreenderam “[...] esforços significativos para enfrentar carências relacionadas à 

fome, ao frio, às chuvas, à necessidade de abrigos e à proteção contra alguns animais. [...]” 

(Idem)   

Esse processo também é mediado pela complexificação das formas de procriação e de 

cuidado com a prole. Envolve, portanto, o desejo, a afetividade e os dilemas que a 

reprodução pode implicar (as noções de parentesco, necessidades de cuidados iniciais, 

definição de responsabilidades, as formas de aliança etc (NOGUEIRA; PEREIRA; 

TOITIO, 2020, p. 30). 

 

Cabe destacar que a concepção de procriação é estabelecida de acordo com os modos 

pelos quais a sociedade produz e reproduz sua vida material. Por exemplo: há evidência de 

controle de natalidade por povos pós-nômades e seminômades frente às dificuldades 

encontradas com o cuidado de seus descendentes. Não existe comprovação histórica de que 

estes povos mantinham atividades sexuais apenas para procriar, muito pelo contrário, a 

indicativos de que eles praticavam variadas formas de contato sexual, como:  práticas sexuais 

entre pessoas do mesmo sexo, práticas relacionadas ao sexo não vaginal, a masturbação entre 
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outras, onde o tabu do período era a busca por prazer sexual sem que este estivesse vinculado 

a ideia de procriar (STEARNS, 2010). 

No Banquete de Platão (428-347 a.C.), Aristófanes na tentativa de definir qual seria a 

real natureza humana, aponta que na origem da sociedade havia três gêneros: masculino, 

feminino e o andrógino; estes gêneros representavam a forma completa da humanidade, sendo 

o masculino a junção entre dois homens, o feminino seria a junção entre duas mulheres e o 

andrógino, seria a junção entre um homem e uma mulher.  

Ainda há, na história da humanidade, outros indicativos da existência das relações 

sociais LGBTQIAPN+, como, por exemplo, estudos antropológicos que indicam a existência 

entre os povos africanos de tradições similares à berdache8, no entanto,  segundo Eskridge 

(1993), há  uma modalidade existente no continente africano, que só teve a atenção da 

antropologia em 1930, trata-se da  instituição dos "maridos femininos" ou "casamento de 

mulher", onde mulheres se casavam com mulheres e uma delas assumia o papel do” homem” 

na relação  (ESKRIDGE, 1993, p. 1460-1461). 

Por fim, destaca-se que na idade média a Igreja era contra a relação de cunho sexual 

entre pessoas do mesmo sexo, porque estas não poderiam resultar na procriação foco da 

manutenção das sociedades religiosas, porém as admitia em alguns casos, especialmente entre 

clérigos. Ainda, na idade média, mais especificamente na alta idade média, havia tolerância a 

este tipo de relação, sendo a consolidação do Código Justiniano9 em 533 d.C., uma das maiores 

comprovações históricas, pois neste, tornou-se ilícita as relações íntimas entre pessoas do 

mesmo sexo, colocando-as na mesma categoria do divórcio e do adultério, pois violava os ideais 

cristão do período (ESKRIDGE, 1993, p. 1460-1461). 

Isso posto, a diversidade humana a partir das relações de afetividade sexual, 

independente do gênero, podem ser compreendidas antes do capitalismo que conhecemos, 

remontando ao início da civilização humana desde os mesopotâmios, egípcios e gregos em que 

 
8
 Tradição berdache: prática de povos indígenas norte-americanos, astecas, maias e incas, em que uma pessoa, 

homem ou mulher, que se desviou do papel tradicional de seu gênero, adquire algumas das características e recebe 

as responsabilidades do sexo oposto, sendo considerada como pertencente a um terceiro sexo; e, ainda, se casavam 

com indivíduos do mesmo sexo. (ESKRIDGE, 1993, p. 1454-1455) 
9 O Código Justiniano foi um conjunto de leis aplicadas ao Império Bizantino, importante avanço jurídico para 

aquele território e sua época. Oficialmente chamado de Corpus Juris Civilis, o Código Justiniano foi aplicado no 

ano de 533 depois de Cristo e foi uma medida essencial para a expansão do império, gerando a padronização das 

leis. 
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os corpos não possuíam a carga moral religiosa (FARO, 2015). Nesse passo, embora o Código 

Justiniano tenha tornado ilícita relações intimas entre pessoas do mesmo sexo na alta idade 

média, Faro (2015), a partir de uma leitura de Eskridge (1993), relata que o contexto de 

moralização se inicia no século XIII com a ascensão da Igreja Católica em que as relações 

sexuais de afeto serviriam somente para a procriação, invalidando e perseguindo quaisquer 

formas de relações afetivas que não tivesse o eixo homem-mulher.  

Engels (2012) ao estudar a construção histórica da família resgata alguns pontos 

necessários sobre a evolução do contexto católico em que surge o início de um conflito de 

classes “[...] o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o 

desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia; e a primeira 

opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino” (ENGELS, 2012, p. 72). 

Para o autor, por meio dessa construção religiosa católica que o capitalismo se alicerça, uma 

vez que a partir da família monogâmica, que se ganha o “status” de família “correta e 

estruturada”; ou seja, há uma legitimação do homem sobre a mulher e o contexto da transmissão 

de bens por meio da herança e a propriedade privada.  

O capitalismo que conhecemos teve seu início entre os séculos XI e XV a partir da 

desestruturação do sistema feudal, modificando o setor produtivo e as relações de trabalho, 

marcado principalmente pela expansão das grandes navegações, colonização do continente 

africano, asiático e americano com políticas mercantilistas vinculadas a acumulação primitiva 

de capital, porém, sem romper totalmente com as relações de dominação dos sistemas que o 

antecederam, pelo contrário, atualizou e as utiliza como ferramentas de manutenção ideológica. 

Nesse sentido, o Brasil é um país que possui a carga histórica da “[...] determinação reflexiva 

entre capitalismo e colonialismo e, sobretudo, a relevância do racismo para o desenvolvimento 

e consolidação do capital'' (FAUSTINO, 2021, p. 79). Ou seja, “[...] a herança colonial é a raiz 

do capitalismo que por aqui se desenvolveu e produziu nossa “questão social”” (LARA; 

MARANHÃO, 2019, p. 47). 

Assim, as relações sociais dentro sociabilidade capitalista são de exploração e alienação 

da classe dominante sobre a classe subalterna, estruturadas a partir de uma ideologia 

moralizante, racista, patriarcalista, cisheteronormativa e carregada de conservadorismo 

religioso, onde a heterossexualidade do homem branco é a única orientação sexual aceita 
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socialmente sem que esta seja atravessada por estigmas e preconceitos sociais. 

O trabalho nesta sociedade hétero-patriarcal-racista-capitalista conta com três divisões 

estruturais conectadas entre si, estas são: (i) a divisão social sustentada nas relações entre 

classes sociais; (ii) a divisão racial amparada nas relações sociais de raça e, por fim, (iii) a 

divisão sociossexual de gênero, firmada nas relações sociais de sexo e sexualidade. Nesse 

sentido, as relações sociais são atravessadas pela apropriação de trabalho de um grupo ou classe 

sobre o outro e tem as relações sociossexuais de classe e raça-etnia como estruturantes, sendo 

imprescindíveis à análise crítica da sociedade em sua totalidade. Em outras palavras, essas 

relações sociais mediadas por contradições e hierarquias advém da produção e reprodução 

social, atreladas à exploração da força de trabalho e das opressões impostas, entendendo o papel 

da mulher como mecanismo de reprodução das relações sociais na lógica capitalista. Esse 

intercâmbio é funcional para o capital, pois é no racismo e no patriarcado que essa lógica 

encontra a base para apreender a exploração intensa da força de trabalho (CISNE; MARA, 

2018, p. 25).  

No entanto, para compreensão das relações sociais LGBTQIAPN+ atreladas a classe e 

raça/etnia é necessário compreender o que é, e para quem se refere a sigla LGBTQIAPN+.  

Inicialmente é preciso pontuar que a sigla como conhecemos hoje passou por diversas 

transformações no decorrer da história da sociedade capitalista. O que pode indicá-la como uma 

sigla “viva” que busca dialogar com a realidade que está inserida e com a dinâmica social em 

constante transformação, conforme será aprofundado mais à frente.  

De maneira geral, a sigla representa um movimento político e social de defesa da 

diversidade humana em busca de maior representatividade social, na luta por respeito e 

igualdade de direitos civis, sociais e humanos. Onde de maneira resumida e com base nas 

definições da Aliança Nacional LGBTI (s.d), as letras LGBP, refere-se à orientação sexual da 

pessoa, em outras palavras, as formas de se relacionar afetiva e/ou sexualmente com outras 

pessoas. As letras TQIAN+, dizem respeito a identidade e expressão de gênero, ou seja, como 

a pessoa se identifica e/ou expressa; esta, vai além do gênero feminino ou masculino. 

Portanto, as relações sociais LGBTQIAPN+ alicerçadas nas relações étnico-raciais e de 

classe, referem-se ao conjunto amplo de interações sociais de gênero, identidade e expressão 

de gênero, afetivas e sexuais que as pessoas estabelecem no convívio social a partir do trabalho, 
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mas, por não corresponderem ao padrão de comportamento historicamente estabelecido pelo 

patriarcado racista, sexista, cisheteronormativo, de moral conservadora e religiosa dentro da 

sociabilidade do sistema capitalista tem estas relações cerceadas e violadas cotidianamente, 

sendo em muitos casos agravadas por violências físicas e psicológicas, chegando em seu 

extremo, o homicídio. 

Assim, a construção de nosso país é atravessada pela questão religiosa e as vertentes do 

capitalismo, que ressignifica a moral religiosa em prol de seus interesses para legitimar a 

propriedade privada. Sendo que o Brasil foi colônia portuguesa, uma corte das mais fiéis a 

Igreja Católica Apostólica Romana, onde, desde a “invasão” no século XVI os povos 

originários também se viram coagidos a mudar suas vivências para se enquadrar no padrão 

cisheteronormativo católico. Exemplo é o caso do primeiro indígena morto em consequência 

da “fobia”, ainda que não fosse pela ordem da Corte Portuguesa, Tibira do Maranhão10, que 

teve seu corpo amarrado a um canhão e foi lançado ao mar. 

Outro exemplo que merece ser destacado é o caso de Xica Manicongo11, primeiro caso 

de travestilidade brasileira ainda no século XVI, onde uma pessoa escravizada preta, utilizava 

trajes que fugiam do perfil estipulado e como consequência foi queimada viva. Essas são as 

nuances daqueles e daquelas que fugiam do padrão religioso: a morte. Vertentes que, em grande 

medida, continuam presentes, conforme apontou-se pelo Brasil ser o país que mais mata 

LGBTQIAPN+ no mundo. 

Assim, trata-se de compreender como ocorrem as discriminações nas relações sociais e 

de gênero, essas que foram construídas a partir de uma ideologia moralizante, reproduzida por 

uma identidade religiosa, caso presente em nossa história durante quase quatro séculos em que 

o Estado e a Igreja estavam unidos, a coalizão, ainda, infelizmente, se reverbera com novas 

roupagens até hoje nos controles dos corpos, como se observa com a bancada evangélica no 

Congresso Nacional. 

 
10 Para se aprofundar mais sobre o caso aconselha-se a leitura dos artigos disponibilizados na Revista Híbrida. 

https://revistahibrida.com.br/historia-queer/tibira-do-maranhao-o-indio-que-foi-a-primeira-vitima-da-homofobia-

no-brasil/. Acesso em: 16 jun. 2022. 
11

 https://averdade.org.br/2022/01/xica-manicongo-a-primeira-travesti-do-brasil-foi-negra/. Acesso em: 16 jun. 

2022. 
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Nesse sentido, as pessoas LGBTQIAPN+ são alvos12 constantes em todos os segmentos 

da sociedade, são perseguidas, assassinadas, silenciadas, oprimidas e não tem os seus direitos 

reconhecidos. Assim, é preciso ressaltar que as violações que acometem pessoas 

LGBTQIAPN+ ocorrem e se justificam com o conservadorismo religioso dos argumentos 

bíblicos cristãos que condenam relações afetivas e/ou sexuais entre pessoas do mesmo sexo, 

pois contraria os princípios bíblicos de crescer e multiplicar, além do contexto burguês em que 

a família tem o sentido de produção e reprodução de valores morais, financeiros, principalmente 

pela herança, conforme destaca Engels (2012). Portanto, parte destas violações se iniciam 

dentro do ambiente familiar, mas não se resumem a ele, fora do ambiente familiar essas 

violações se somam a mais marcadores sociais de discriminação e ocorrem em todos os 

segmentos  da sociedade, como, por exemplo: no ingresso e permanência no campo da  

educação; na inserção  do  mercado de trabalho; na atenção e no trato à saúde; no convívio 

social em instituições públicas e privadas; no âmbito da habitação, segurança, religião, cultura 

entre outros que permeiam a existência dos indivíduos. 

Em novembro de 2021, o Transgender Europe (TGEU)13, divulgou o relatório anual do 

Trans Murder Monitoring (TMM)14, em nível mundial, e relata que 375 pessoas trans e de 

gênero diverso foram assassinadas em 2021, o que representa um aumento de 7% em relação 

ao relatório de 2020, que já era de 6 % de aumento desde a atualização de 2019.  O relatório 

TMM (2021) ainda aponta que 96% dos assassinatos a nível global são de mulheres trans; 70% 

de todos os assassinatos registrados aconteceram na América Central e do Sul, deste percentual, 

125 mortes, o equivalente a 33% dos casos ocorreu somente no Brasil; 58% destes assassinatos 

foram com pessoas cuja ocupação conhecida eram de profissionais do sexo15. No que diz 

respeito a raça e etnia das pessoas assassinadas, indica que nos EUA estas mortes dobraram em 

relação ao ano de 2020 e que 83% destas mortes aconteceram com pessoas trans pretas, já na 

 
12

 Alvo se abarca no contexto direto: ser alvo de algo/alguém. E tudo que não reflete o padrão hegemônico burguês, 

é sofrer ataques pela padronização e perpetuação da ordem vigente e a manutenção do status quo. 
13 Transgender Europe (TGEU) é uma organização criada em 2005, com objetivo de dar voz à comunidade trans 

na Europa e na Ásia Central. Atualmente possui 183 pessoas, espalhadas em 47 países. 
14 Trans Murder Monitoring (TMM) é um projeto de pesquisa da TGEU que monitora, coleta e analisa 

sistematicamente relatórios de homicídios de pessoas trans e de gênero diverso em todo o mundo. 
15

 Diante da realidade religiosa propagada na sociabilidade capitalista as pessoas Trans, em especial, se vem 

excluídas do mercado formal de trabalho, sendo a prostituição do corpo uma realidade alarmante. Tal fato é 

contraditório, pois se há a venda dos corpos significa que existe público para consumo. 
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Europa, 43% das pessoas assassinadas eram imigrantes.  

Faz-se necessário apontar que a comunidade LGBTQIAPN+ não se manteve “dentro do 

armário” enquanto seus corpos eram estigmatizados, ridicularizados e violados ao longo da 

história da sociabilidade capitalista. No mundo, a luta pelos direitos humanos e sociais é 

marcada por repressão e negação à livre expressão da orientação sexual e identidade de gênero. 

Nesse sentido, pode-se apontar que o surgimento de movimentos em defesa dos direitos da 

comunidade LGBTQIAPN+ se dá no decorrer do século XX, a partir dos Estados Unidos da 

América (EUA), país considerado como uma superpotência econômica, política, militar e 

cultural de forte influência global, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, 

é necessário pontuar que alguns autores indicam que esse início se deu na Europa em meados 

do século XIX16. 

Por volta de 1950 se formou nos EUA a primeira organização política de gays e lésbicas 

denominada Mattachine Society17, cujo objetivo era buscar a integração de homossexuais na 

sociedade18. Porém, no final da década de 1960, com o surgimento do movimento hippie e da 

contracultura e depois das manifestações de maio de 1968 na França, que serviram de inspiração 

e fortalecimento para os movimentos sociais já existentes, como o movimento feminista e o 

movimento negro, a militância LGBTQIAPN+ norte americana assume uma postura mais 

radical e questionadora da sociedade. (GOMES; ZENAIDE. 2019, p. 4-5) 

 Em 28 de junho de 1969, na cidade de Nova York, em um bar frequentado por pessoas 

LGBTQIAPN+ chamado The Stonewall Inn, aconteceu a Revolta de Stonewall, episódio que 

marcou o movimento LGBTQIAPN+ mundial. O bar sofria constantes batidas policiais, 

marcadas por muita repressão, no entanto, nesse dia, ao invés de sair correndo e fugir, 

protagonizado por mulheres transgêneros pretas, sendo o nome mais conhecido o da travesti 

Marsha P. Johnson, as pessoas resolveram confrontar os policiais, após este episódio, diversas 

manifestações envolvendo milhares de pessoas ocorreram nos arredores da cidade. Um ano 

 
16

 Considerando a dificuldade de detalhar esses aspectos históricos, será utilizado o recorte a partir do movimento 

norte americano, o qual influenciou outros países do continente. 
17

 Fundada por membros do Partido Comunista que adotavam uma linha moderada e cautelar (GREEN, 2003; 

MACRAE, 2011). 
18

 Nesse período já havia divergências entre os gays e as lésbicas, assim ocorreram dissidências no Mattachine 

Society e foi formado em 1955, na cidade de São Francisco, as Daughters of Bilitis, grupo formado apenas por 

lésbicas. (SIMÕES; FACCHINI, 2009). 
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após a revolta de Stonewall, exatamente no dia 28 de junho, milhares de pessoas da comunidade 

LGBTQIAPN+ marcharam do local do bar até o Central Park. Assim, o dia 28 de junho ficou 

conhecido como Dia do Orgulho Gay19. Nessa marcha, também, foi formada a Gay Liberation 

Front (Frente de Libertação Homossexual)20 e teve implicação mundial, pois centenas de 

organizações de homossexuais começaram a surgir por todo o mundo.  

A influência norte americana de Stonewall também teve implicações no Brasil, no 

entanto, é preciso pontuar que a sociedade brasileira passava por um período de ditadura civil-

militar e foi somente a partir dos anos 1970 que a luta por direitos da comunidade 

LGBTQIAPN+ ganha força no país, período marcado pelo surgimento de diversos movimentos 

sociais populares articulados por grupos de oposição à ditadura civil-militar (1964-1985).  

1.2  A famosa “sopa de letrinhas” 

Como apontado, as relações sociais LGBTQIAPN+ são alicerçadas nas relações étnico-

raciais e de classe, são construídas a partir do convívio social que acontece por meio do trabalho, 

e que se tornam alvo de variados tipos de violência por não correspondem ao padrão 

historicamente instituído pela sociedade capitalista, patriarcal, cisheterosexista, racista, 

conservadora e de moral religiosa. Assim, o movimento em defesa dos direitos LGBTQIAPN+ 

surge como resposta a estas violações, portanto, é preciso compreender como foi constituída a 

identidade coletiva deste movimento político em defesa da diversidade humana e sexual. 

Peter Fry21 (1982) em seus escritos parte da ideia de que na ausência de um inimigo 

identificável e concreto visto como o “outro”, faz com que o movimento LGBTQIAPN+ 

brasileiro tenha que inventar este inimigo, o outro, onde, por muitas vezes, esse outro é 

inventado no interior do próprio movimento. Nesse viés, Facchini (2002) formula que este outro 

precisa ser reinventado o tempo todo, o “nós” que se opõe a este "outro". Nesse sentido, a 

multiplicação de segmentos e siglas que busca nomear este “nós” permitiu a criação do termo 

 
19

 Atualmente, o dia 28 de junho é comemorado como o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, tendo sido, inclusive, 

incorporado no calendário de alguns estados e municípios brasileiros. A maior parada LGBTQIAPN+ do mundo 

ocorre em São Paulo no mês de junho. 
20

 Desde 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais. 
21

 Peter Henry Fry é um antropólogo brasileiro, professor de antropologia no Instituto de Filosofia e Ciências 

Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tido como uma das referências pioneiras no Brasil em 

matéria de pensar a sexualidade como fenômeno histórico e cultural, defende que construção das hierarquias e 

desigualdades sociais divergem de maneira ampla de uma cultura para outra. 
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sopa de letrinha de forma pejorativa em meados dos anos de 1990 como uma tentativa de 

deslegitimar a construção da identidade coletiva do movimento LGBTQIAPN+ no Brasil. 

Ainda de acordo com Fry (1982), da necessidade de inventar o “outro” surge uma crescente 

pulverização a partir de disputas internas. 

Facchini (2002, p. 14), a partir de sua leitura de Peter Fry (1982), afirma que: 

 

Fry ia mais longe, identificando uma questão que seria comum tanto para o 

movimento homossexual quanto para o movimento negro: seus alvos não seriam 

apenas a repressão e a discriminação contra homossexuais e negros, mas a cultura 

brasileira como um todo. Em ambos os movimentos, a preposição e busca de 

legitimação de um sistema classificatório “segregacionista” (divisão entre 

negros/brancos e heterossexuais/homossexuais - em algumas versões não muito claras 

do bissexual) se contrapunha a um modelo “assimilacionista” (povoado de quase- 

brancos, quase- pretos, bichas, bofes, fanchas, ladies, viados, monas, homens e 

mulheres de verdade) existentes no “Brasil popular”. Neste sentido, teríamos uma 

disputa entre um sistema de classificação que Fry denomina anglo-saxão ou moderno 

e o sistema de pensamento social predominante no Brasil, que evitaria adotar 

classificações baseadas em fronteiras bem definidas, o que justificaria a dificuldade 

de construção de um movimento homossexual ou negro baseado no modelo norte-

americano de política de identidade. 

 

A partir dessa análise de construção de identidade coletiva inicia a linha temporal da 

construção da nomenclatura e sigla do movimento hoje conhecido como LGBTQIAPN+. Como 

apontado anteriormente, ao final da década de 1970 surgiu o MHB, primeira sigla de 

identificação do movimento em referência ao Movimento Homossexual Brasileiro; já na década 

de 1980, a sigla que identificava o mesmo movimento era o GLS que referenciava gays, lésbicas 

e simpatizantes. A sigla GLS teve objetivo mais comercial do que político, uma vez que as duas 

primeiras letras ainda faziam referência a pessoas homossexuais enquanto os demais segmentos 

como bissexuais, transexuais e de pessoas que se colocavam em apoio a comunidade por 

exemplo eram resumidas a letra S de simpatizantes e, desta forma, o mercado comercial 

capitalista poderia lucrar mais a partir da “inclusão” de pessoas simpatizantes a sigla do 

movimento. 

Em 2005, no XII Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a letra “b”, de 

bissexuais, foi inserida de maneira formal à sigla e a letra T se solidifica para referenciar 

travestis, transexuais e transgêneros e assim forma-se GLBT com o objetivo de trazer maior 

destaque para os demais segmentos da comunidade. No entanto, os homens gays sempre 

tiveram mais representatividade e protagonismo junto ao movimento da comunidade e desta 
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forma, fez-se necessária a alteração da sigla para LGBT colocando o L a frente com o objetivo 

de trazer maior visibilidade às mulheres lésbicas, uma vez que estas consideravam que sofriam 

dupla opressão por ser mulher e lésbica.   

Em 2008 aconteceu no Brasil a 1ª conferência nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais, realizada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 

apoio da secretaria Especial de Direitos Humanos, foi nesta conferência que ocorreu uma 

votação que determinou que a sigla oficial do movimento da comunidade seria LGBT.  

Desde então a sigla passou por alterações como LGBT+, LBBTQI+, LGBTQIA+, 

LGBTQIAPN+ e atualmente, embora não seja oficial a sigla passou a ser LGBTQIAPN+ por 

entender que a não-binaridade necessita de mais visibilidade. Cabe destacar que todas essas 

alterações sempre foram acompanhadas de muitas discussões e preconceito dentro e fora da 

comunidade, demonstrando, portanto, que o movimento é vivo e orgânico, sendo que a pesquisa 

aborda o ano de 2022 e poderá sofrer intervenções futuras. Tendo em vista que existem 

inúmeras formas dos corpos expressarem sentimentos, vivências, pertencimentos e 

afetividades. De forma sucinta, buscou-se classificar os mais significativos para o trabalho, sem 

intuito de abarcar os que poderão emergir a partir da diversidade humana. Fazendo uma análise 

do que está posto como realidade durante a escrita do trabalho, abordando a questão do gênero, 

sexualidade, orientação sexual e a identidade de gênero, podendo ser descrito, na atual 

conjuntura, da seguinte maneira: 

(i)  Gênero, sexualidade e sexo biológico 

 

Gênero: conceito criado com a influência do movimento feminista para distinguir a 

dimensão biológica da dimensão social, a partir do raciocínio da existência de machos e fêmeas 

na espécie humana, mas que considera, no entanto, que a maneira de ser homem e de ser mulher 

é realizada pela cultura. Portanto, gênero significa que homens e mulheres são produtos da 

realidade social e não apenas decorrência da anatomia de seus corpos (GÊNERO, 2009). 

Sexualidade: diz respeito às construções culturais sobre os prazeres e os intercâmbios 

sociais e corporais que compreendem desde o erotismo, o desejo e o afeto, até noções relativas 

à saúde, à procriação, ao uso de tecnologias e ao exercício do poder na sociedade. Atualmente, 

de acordo com as ciências sociais, a sexualidade corresponde a:  significados, ideias, desejos, 

sensações, emoções, experiências, condutas, proibições, modelos e fantasias que são 
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configurados de modos diversos em diferentes contextos sociais e períodos históricos 

(GÊNERO, 2009). 

Sexo Biológico: o sexo biológico refere-se a características biológicas que a pessoa tem 

ao nascer, como cromossomos, genitália entre outras. Inicialmente isso infere que a pessoa pode 

ser macho, fêmea ou intersexual. Algumas pesquisas indicam não existir gênero no sexo 

biológico em si, o que existe é uma construção socia de gênero em relação ao corpo (MANUAL 

DA COMUNICAÇÃO LGBTI, sd, p. 18). 

Intersexualidade: termo “guarda-chuva” que descreve pessoas que nascem com 

anatomia reprodutiva ou sexual e/ou um padrão de cromossomos que não podem ser 

classificados como sendo tipicamente masculinos ou femininos (GLAAD, 2016). 

Ainda é comum a imposição por parte da família, ou prescrição médica, de terapia 

hormonal e a realização de cirurgia, destinada a adequar aparência e a funcionalidade 

da genitália, muitas vezes antes dos 24 meses de idade ou até mesmo logo após o 

nascimento. Contudo, uma parcela significativa das pessoas submetidas a este 

processo relata que não se adaptaram e rejeitaram o sexo imposto ao nascimento, 

respaldando uma conduta terapêutica que defende o adiamento da intervenção até que 

o sujeito possa participar na tomada da decisão (TRT-RS, 2021). 

 

Aliados: pessoas que, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero, 

tomam ação para promover os direitos e a inclusão LGBTQIAPN+. Popularmente conhecidas 

como simpatizantes (MANUAL DA COMUNICAÇÃO LGBTI, sd, p. 19). 

 

(ii) Orientação Sexual 

A orientação sexual refere-se à capacidade de cada pessoa ter uma profunda atração 

emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais 

de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas (MANUAL DA 

COMUNICAÇÃO LGBTI, sd, p. 21). Assim, por hora, pode-se definir em:  

(a) Heterossexual: indivíduo atraído amorosa, física e afetivamente por pessoas do sexo/ 

gênero oposto (GÊNERO, 2009); heterossexuais não precisam, necessariamente, terem tido 

experiências sexuais com pessoas do outro sexo/gênero para se identificarem como tal;  

(b) Homossexual: é a pessoa que se sente atraída sexual, emocional ou afetivamente por 

pessoas do mesmo sexo/gênero. Assim, o termo homossexual pode se referir a homossexuais 

femininas – lésbica: pessoa que se identifica no gênero feminino e se relaciona afetiva e/ou 

sexualmente com o mesmo gênero; ou homossexuais masculinos – gay: pessoa que se identifica 
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no gênero masculino e se relaciona afetiva e/ou sexualmente com o mesmo gênero masculino; 

(MANUAL DA COMUNICAÇÃO LGBTI, sd, p. 19-28). 

(c) Assexuais: pessoas que não sentem nenhuma atração sexual, seja pelo sexo/gênero 

oposto ou pelo igual (MANUAL DA COMUNICAÇÃO LGBTI, sd, p. 19-28). 

(d) Pansexualidade: o prefixo pan vem do grego e se traduz como “tudo”. Significa que 

as pessoas pansexuais podem desenvolver atração física, amor e desejo sexual por outras 

pessoas, independentemente de sua identidade de gênero ou sexo biológico. A pansexualidade 

é uma orientação que rejeita especificamente a noção de dois gêneros e até de orientação sexual 

específica; (MANUAL DA COMUNICAÇÃO LGBTI, sd, p. 19-28) 

(e) Bissexual:  pessoa que se relaciona afetiva e/ou sexualmente com pessoas do gênero 

feminino, masculino ou demais gêneros;   

Há controvérsias ainda em relação à diferença entre a bissexualidade e a 

pansexualidade, porque elas, no fim das contas, querem dizer que uma pessoa se atrai 

por outra independentemente de seu gênero. A diferença está na identificação de cada 

indivíduo, podendo este ficar mais confortável em se dizer bi ou pan (TRT-RS, 2021). 

(iii)  Identidade e expressão de gênero 

Identidade de gênero:  é uma experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, 

que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do 

corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por 

meios médicos, cirúrgicos e outros) e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo 

de falar e maneirismos (PRINCÍPIOS, 2006, p. 6). Já a expressão de gênero é como a pessoa 

manifesta publicamente, por meio do seu nome, da vestimenta, do corte de cabelo, dos 

comportamentos, da voz e/ou características corporais e da forma como interage com as demais 

pessoas. A expressão de gênero da pessoa nem sempre corresponde ao seu sexo biológico 

(MANUAL DA COMUNICAÇÃO LGBTI, sd, p. 19- 28).  

Assim, este segmento da comunidade LGBTQIAPN+ engloba questões relativas aos 

conceitos citados a seguir:  

(a) Binarismo de gênero: ideia de que só existe macho/fêmea, masculino/feminino, 

homem/mulher. 

(b) Não-binariedade: identidade de gênero em que as pessoas não se sentem em 

conformidade com os gêneros que tradicionalmente estabelecidos: o de masculino para os 

homens e feminino para mulheres e podendo fluir entre as infinitas possibilidades de existência 
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de gênero sem necessariamente seguir padrão, performance ou papel pré-estabelecido pela 

sociedade;  

(c) Cisgênero: termo utilizado para descrever pessoas que não são transgênero 

(mulheres trans, travestis e homens trans). “Cis-” é um prefixo em latim que significa “no 

mesmo lado que” e, portanto, é oposto de “trans-”. Refere-se ao indivíduo que se identifica, em 

todos os aspectos, com o gênero atribuído ao nascer; (MANUAL DA COMUNICAÇÃO 

LGBTI, sd, p. 19-28). 

(d) Transgênero/Transsexual/Travesti: pessoas que não se identificam com o gênero 

atribuído com base nos órgãos sexuais e transacionam para outro gênero. Neste sentido temos 

a terminologia homem trans e mulher trans, sendo:  mulher trans:  é a pessoa que se identifica 

como sendo do gênero feminino embora tenha sido biologicamente designada como pertencente 

ao sexo/gênero masculino ao nascer; homem trans: é a pessoa que se identifica como sendo do 

gênero masculino embora tenha sido biologicamente designada como pertencente ao 

sexo/gênero feminino ao nascer; (IDEM) 

(e) Agênero: pessoa que não se identifica ou não se sente pertencente a nenhum gênero; 

(IDEM) 

(f) Gênero Fluído (gender-fluid): a pessoa que se identifica tanto com o sexo masculino 

ou feminino. Sente-se homem em determinados dias e mulher em outros; (IDEM) 

(g) Queer:  um adjetivo utilizado por algumas pessoas, em especial pessoas mais jovens, 

cuja orientação sexual não é exclusivamente heterossexual. De modo geral, para as pessoas que 

se identificam como queer, os termos lésbica, gay, e bissexual são percebidos como rótulos que 

restringem a amplitude e a vivência da sexualidade. O termo queer também é utilizado por 

alguns para descrever sua identidade e/ ou expressão de gênero. Quando a letra Q aparece ao 

final da sigla LGBTI+, geralmente significa queer e, às vezes, questioning (questionamento de 

gêneros); (IDEM) 

(h) Androginia: termo genérico usado para descrever qualquer indivíduo que assuma 

postura social, especialmente a relacionada à vestimenta, comum a ambos os gêneros; (IDEM) 

(i) Cross-dresser: embora qualquer pessoa possa vestir roupas associadas a um sexo 

diferente, o termo cross-dresser se refere tipicamente a homens que usam esporadicamente 

roupas, maquiagem e acessórios culturalmente associados às mulheres. Tipicamente tais 
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homens se identificam como heterossexuais. Esta prática é uma forma de expressão de gênero 

e não é realizada para fins artísticos. Os cross-dressers não querem mudar permanentemente o 

sexo ou viver o tempo todo como mulheres; (IDEM) 

(j) Transformista: indivíduo que se veste com roupas do gênero oposto movido por 

questões artísticas; (IDEM) 

(k) Drag Queen: homem que se veste com roupas femininas de forma satírica e 

extravagante para o exercício da profissão em shows e outros eventos. Uma drag queen não 

deixa de ser um tipo de “transformista”, pois o uso das roupas está ligado a questões artísticas 

– a diferença é que a produção necessariamente focaliza o humor, o exagero; (IDEM) 

(l) Drag King: versão “masculina” da drag queen, ou seja, trata-se de uma mulher que 

se veste com roupas masculinas para fins de trabalho artístico. (IDEM) 

 Frente ao que foi exposto até aqui, no que se refere a “sopa de letrinha” , é preciso 

compreender que independente de opiniões individuais baseadas em nossa em nossas relações 

pessoais com a sociedade, as alterações na sigla da comunidade LGBTQIAPN+ não se trata de 

mera inclusão de ego e sim, uma forma de incluir e compreender que as singularidades devem 

ser compreendidas em sua totalidade, mais que isso, é preciso entender que identidade, 

pertencimento, vínculos afetivos e sociais  são necessários  para a existência humana , dessa 

forma,  a inclusão de novas letras na sigla com o passar do tempo representa um movimento de 

garantia dos direitos humanos como: direito à  vida, educação, moradia, educação, saúde, 

emprego, principalmente vinculados à dignidade humana e os direitos humanos.  

1.3  Brasil: do “homossexualismo” à diversidade sexual 

 O Brasil vê o movimento de pessoas LGBTQIAPN+ emergir de forma mais 

contundente na década de 1970, em especial, podemos destacar a figura da Rogéria, falecida 

em 2017. Ela rompe com alguns paradigmas sociais em uma “aceitação” que condiciona a 

figura do homossexual, mesmo ela sendo uma mulher trans, como caricata, vinculada com a 

alegria e em papéis secundários de agradar e amenizar as massas. Realidade que é presente até 

hoje, como se observa Vera Verão (Jorge Lafound) nos anos 1990 e 2000, personagem de 

humor estereotipado e caricato. Na atualidade, nos anos de 2010, houve a personagem de Dona 

Hermínia criada por Paulo Gustavo, falecido em 2021, que coloca, de forma indireta, o homem 
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gay como humorista e engraçado. Sendo que isso se observa nas personagens das novelas, 

entretenimentos e nas redes sociais em tempos de Youtube. 

De acordo com Facchini (2002), em uma primeira bibliografia brasileira, referindo-se 

especificamente a Macrae (1985), Pontes (1986) e Coelho (1987) aponta que o movimento 

LGBTQIAPN+ que inicialmente era chamado de Movimento Homossexual Brasileiro (MHB), 

é posto ao lado do movimento feminista, do movimento negro e do movimento ecológico, 

considerados no período como “movimento alternativo” ou “movimento libertário”, em 

contraposição aos chamados “movimentos populares”. Entendidos como conflitos de origem 

da “esfera cultural”, individual e de escolhas pessoais, estes movimentos “[...] foram tratados 

em separado daqueles que permitiam alguma conexão com o conflito de classe [...]” 

(FACCHINI, 2002, p. 30) Ainda, de acordo com ela, essa distinção permitiu que se tratasse 

desses movimentos num momento em que boa parte da produção teórica, tendia a restringir a 

análise dos movimentos sociais aqueles que possuíam uma base nitidamente “popular”. Nesse 

sentido, a autora pontua: 

No entanto, entendo que tal distinção, se relativiza enquanto recurso analítico, por um 

lado conduz a dificuldades no sentido de perceber que as classes sociais, enquanto 

hierarquizações baseadas em uma classificação em uma classificação do que nos 

cerca, não está tão distante da “esfera da cultura” e, por outro lado, obscurece a 

percepção de que a questão dos conflitos ou identidades baseados em classe social 

perpassa os movimentos referidos a questões “culturais”. Tal distinção baseou-se, 

ainda, nas formas de organização desses movimentos, os quais, a partir de 

movimentos libertários europeus e norte-americanos -, enfatizaram em seus discursos 

a autonomia frente às instituições políticas tradicionais, principalmente os partidos 

políticos, além de perspectivas de transformação radical da sociedade, procurando pôr 

em prática mecanismos de organização interna que evitassem a concentração de poder 

entre seus membros e defendendo uma “politização do cotidiano” (FACHCHINI, 

2002, p. 31-32). 

 É em meio a este contexto que, segundo Facchini (2002) , o MHB tem seu surgimento 

no Brasil, no final dos anos 1970, definindo seu projeto de politização da questão da 

homossexualidade em contraposição as alternativas presentes nos chamados “guetos” e em 

algumas associações do período que antecedem o seu surgimento, como o jornal O Snob ( 1963- 

1969) e a Associação Brasileira de Imprensa Gay (1967- 1968), vista pelos militantes do 

período como não-politizadas, voltadas exclusivamente para a manutenção da sociabilidade 

conservadora. 

Discorda-se aqui do termo não-politizados utilizado pela militância do período, pois 

entende-se que todas as ações, interações e relações entres e/ou das pessoas dentro da 
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sociabilidade do sistema capitalista como politizadas, onde o simples fato de existir é um ato 

político, portanto, politizado. Assim, se dará destaque a algumas dessas ações políticas que 

antecedem o surgimento do movimento em defesa e luta dos direitos da comunidade 

LGBTQIAPN+ no Brasil. Facchini (2002) a partir da leitura do historiador norte-americano 

Green (2000) destaca que:  

[...] Assim, colabora para iluminar com rico material de pesquisa, baseado em fontes 

documentais e entrevistas, detalhes sobre o contexto em que estavam inseridas e sobre 

as formas de expressão da homossexualidade [...] no período anterior ao surgimento 

do movimento homossexual no Brasil. Green retrata detalhadamente, no decorrer do 

século: os locais de “pegação”; a circulação pelas ruas; encontros fugitivos; em hotéis 

de zonas de prostituição; as imagens da homossexualidade em revistas eróticas; na 

literatura, nas revistas dedicadas ao culto de corpos musculosos e nos estudos 

médicos; a identificação entre homossexualidade a marginalidade; a subversão das 

expectativas sociais de passividade e atividade sexuais atribuídas respectivamente ás 

“bichas” e aos “bofes”; os pontos de encontros em praias; a atração representada pelo 

“centro” e pelas grandes capitais; o espaço ocupado pela homossexualidade em bailes 

de carnaval [...] a conquista do espaço em locais que se tornariam os primeiros bares 

e boates de frequência majoritariamente homossexual; os primeiros jornais caseiros 

como O Snob; [...] o surgimento dos shows que traziam a figura glamurosa das 

travestis; a popularização da figura das travestis; [...] (FACCHINI, 2002, p. 62). 

 

Desta forma, o movimento LGBTQIAPN+ brasileiro é analisado apenas a partir do que 

se considerava politizado, sendo assim, seu surgimento está associado a fundação do Grupo 

Somos em São Paulo, no ano de 1978, que tinha como objetivo a defesa dos direitos das pessoas 

pertencentes a comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil, formado a partir da publicação do 

periódico: O Lampião de Esquina (1978-1981); “Esquadrão Mata Bichas”; “Masturbação: O 

prazer da maioria”; estes foram alguns títulos do periódico que é conhecido como o primeiro 

jornal gay da história do Brasil. Após a fundação do grupo Somos, a partir do periódico “O 

Lampião de Esquina”, muitos outros grupos e mídias alternativas surgiram no Brasil, dentre os 

quais destaca-se o boletim “chanacomchana”. 

O boletim chanacomchana (1981-1987) era uma espécie de fanzine que aglutinava 

colagens progressistas e revolucionárias sobre questões femininas e, sobretudo, das lésbicas. 

Publicado inicialmente pelo Grupo Lésbico-Feminista (LF) existente entre os anos 1979 e 1981 

e, posteriormente, pelo Grupo de Ação Lésbica-Feminista (GALF) que figurou entre os anos 

1981-1989. O boletim era distribuído em um bar frequentado por lésbicas chamado Ferro’s 

bar. Contudo, nem sempre se encontra um pote de outro ao final do arco-íris, as publicações 

não eram bem-vistas pelo dono do bar, o que resultou na expulsão das lésbicas do local em 
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1983. Cansadas das opressões e violências sofridas no local e como resposta ao episódio as 

mulheres do  grupo GALF decidiram por se “apropriar do seu local de convívio", assim, 

articuladas a outros grupos LGBTQIAPN+, e feministas, em 19 de agosto do mesmo ano, 

fizeram um happening em frente ao bar e, diante das frequentadoras, polícia, imprensa e 

militância, foi lido o manifesto contra a repressão e pelos direitos das mulheres lésbicas, o 

protesto resultou em um pedido de desculpa e na liberação da distribuição do boletim. O levante 

do Ferro’s bar ficou conhecido como Stonewall Brasileira e é considerado como marco 

histórico da primeira manifestação lésbica no Brasil e serviu de incentivo para que outros 

grupos pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+ e organizações feministas, a reafirmar sua 

existência e dignidade (FACCHINI, 2002). Posteriormente, a data de 19 de agosto passou a ser 

considerada o Dia do Orgulho Lésbico e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo (ALESP) no ano de 2008. 

Ainda, nesse processo entre 1960 e 1985, vivemos sob um regime ditatorial e no advento 

da década de 1980, em especial, houve a explosão do HIV, sigla em idioma inglês para Vírus 

da Imunodeficiência Humana, esta, denominada comumente como Aids em nosso território. 

Mesmo que haja suas diferenças entre o que é contrair o vírus e possuir a Aids22. Santos, cidade 

situada no litoral de São Paulo durante a década de 1980 a 2000, foi considerada a capital 

nacional da Aids23. O que refletiu em estigmas para a população gay no período, reforçado pelo 

estímulo da mídia nacional com figuras importantes como Renato Russo e Cazuza, abertamente 

gays e que faleceram por conta de contrair o HIV, o que reforça a ideia de que é somente através 

das relações sexuais entre homossexuais que se poderia contrair a doença. Isso reverbera 

também um silenciamento, não há matérias e reportagens que abarquem os e as profissionais 

do sexo no período, as travestis, a população negra e as mulheres afetadas, pois a falta destas 

informações reforça que somente as relações sexuais entre heterossexuais são seguras e 

abençoadas pela família “tradicional” brasileira. 

 
22 Ver mais em: http://www.aids.gov.br/indetectavel/hiv_aids.html#:~:text=HIV%20e%20aids%20n%C3%A 

3o%20s%C3%A 3o,consegue%20se%20livrar%20do%20HIV. Disponível em: 16 jun. 2022. 
23 
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/considerada-capital-da-aids-santos-reduz-casos-mas-

ainda-vive-epidemia.html 
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Em outras palavras, o contexto patriarcal do homem cisnormativo, envolveu, inclusive,  

a forma como a saúde pública tomou decisões acerca da doença. Nas décadas seguintes os 

avanços nas pesquisas sobre as formas de contaminação  possibilitaram que os próprios sujeitos 

alvo do preconceito denunciasse esta violência institucional e exige respeito e tratamento de 

saúde integral. Apesar disso, prevalece um contexto conservador que a doença é por conta do 

“não ser homem de fato” como se um heterossexual não pudesse a contrair. Dilemas cada vez 

mais complexos de se trabalhar em uma sociedade que se subsidia em um conservadorismo 

social e moral. 

Para além do estigma do HIV, as orientações de gênero e sexuais eram definidas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença o “homossexualismo”, com o 

sufismo “ismo” representando uma doença, uma patologia. Somente em 1990 a OMS a retira 

do rol de doenças, passando a tratar a questão como homossexualidade. Contudo, os ataques 

são constantes para que o “ismo” retorne, sendo que o Estado brasileiro, na figura da 

representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chancela tal 

posicionamento, de acordo com a reportagem de Silano e Fonseca (2009). Ela só assume em 

2019 

Pensar nesses processos é compreender que o controle dos corpos é uma realidade em 

nossa sociedade, principalmente com a expansão alarmante do neoliberalismo liderado no 

Brasil por Jair Bolsonaro a partir das eleições presidenciais de 2018, preconceitos e 

LGBTQIAPN+fobias foram legitimados, como exemplo: as fakes news com os chamados “kit 

gays”  e a “ideologia de gênero” que são pautas que sempre surgem na mídia, principalmente 

pelos grupos conservadores que atribuem as pautas progressistas o nome de “marxismo 

cultural”24. Todavia, ainda que exista esse movimento em disputa por pautas que são 

consideradas identitárias pela ala conservadora brasileira, após a Constituição Federal de 1988 

houve inúmeros avanços em nosso país a partir da igualdade jurídica em que as relações 

sociossexuais ganham a pauta. 

 
24 Esses ideólogos criaram a expressão “marxismo cultural” para se referirem a um conglomerado heterogêneo de 

várias tendências ditas progressistas diferentes: pós-estruturalismo, feminismo liberal, movimentos pela liberação 

sexual e desconstrutivismo, por exemplo. Eles as apresentam de maneira caricatural, vulgarizada, propagandista 

e, importante, situadas dentro do campo do marxismo [...] (DA SILVA; SUGAMOSTO; ARAÚJO, 2021, p. 182). 
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Em 2013 o Ministério da Saúde (MS) lança a cartilha Política Nacional de Saúde 

Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais que possui como objetivo geral: 

“[...] promover a saúde integral da população LGBT, eliminando a discriminação e o 

preconceito institucional e contribuindo para a redução das desigualdades e para consolidação 

do SUS como sistema universal, integral e equitativo” (BRASIL, 2013, p. 20). Há também o 

Manual Orientador sobre Diversidade do Ministério dos Direitos Humanos de 2018. Além de 

regulamentações esparsas como a Portaria nº 1.707 de 18 de agosto de 2008, revogada pela 

portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013 que garante o processo de transexualizador 

gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

Outros exemplos que merecem destaque são as decisões do Supremo Tribunal Federal 

(STF) que asseguram pela via jurídica o que não foi contemplado pela via legislativa, por 

exemplo, a questão da homofobia/transfobia que passa a ser equiparada como crime e 

enquadrada na Lei do Racismo; a união homoafetiva que foi assegurada juridicamente. 

Entretanto, cabe ponderar que enquanto não houver uma legislação regulamentando e 

ratificando essas decisões podem ser invalidadas a qualquer momento, ou seja, os direitos que 

estão assegurados podem perder sua eficácia. Demonstrando, portanto, o quanto temos que 

avançar nas pautas da população LGBTQIAPN+.  

Percebe-se, desse modo, que, em grande medida, as pautas para esse grupo são 

ignoradas pelos grandes debates sociais. Exemplo recente é que o país que mais mata 

LGBTQIAPN+ no mundo, em uma pesquisa divulgada em 04 de junho de 2022, pelo Instituto 

DataFolha e publicizada pela Folha de São Paulo25, 79% da população diz que a 

homossexualidade deve ser aceita, ou seja 8 em cada 10 brasileiros se posicionam 

favoravelmente. Cabe compreender como é pensada a pesquisa e a resposta. Entendendo a 

moralização social brasileira; se formos perguntar para alguém se ela é racista, a resposta é 

categórica: não! Da mesma forma que ao questionar se alguém é homofóbico a resposta também 

será a mesma. Ou seja, as estruturas do racismo ou da LGBTQIAPN+fobia estão colocadas de 

forma subjetiva, mas se objetivam no cotidiano, uma vez que os casos de violência são 

palpáveis.  

 
25 Para acessar a reportagem completa: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/datafolha-8-em-cada-10-

brasileiros-acham-que-homossexualidade-deve-ser-aceita.shtml. Acesso em: 16 de jun. 2022.  
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Do homossexualismo à homossexualidade avançou-se muito. Contudo, os desafios que 

estão postos são inegáveis. De um grupo que não possuía direito à expressão, hoje, estamos no 

centro do capitalismo. Uma vez que o capitalismo se apropria da pauta como forma de gerar 

mais lucros. Oliveira e Machado (2021) ao estudarem o Pink Money, vulgo dinheiro rosa, da 

população LGBTQIAPN+, colocam como as marcas se apropriam de debates necessários para 

parecerem inclusivas. Ou seja, a inclusão é uma moeda de consumo e não uma responsabilidade 

social efetiva. 

É nesse sentido que marcas prometem um discurso de engajamento e cidadania. 

Repertórios esses que, muitas vezes, são limitados em suas funções sociais, mas 

altamente sedutores como discursos de participação e de envolvimento em causas 

coletivas, haja vista o numeroso apoio para campanhas publicitárias que envolvem o 

tema.  Para ilustrar, cabe citar um recente episódio envolvendo uma marca de 

cosméticos e sua escolha de um homem trans para sua campanha de Dia dos Pais. 

Após o anúncio que Thammy Miranda – homem trans famoso por ser ator, repórter e 

filho da cantora Gretchen –, faria parte da campanha, a Natura ganhou novos 

seguidores nas redes sociais e teve uma alta na sua visibilidade na internet, com 

crescimento considerável nas buscas no Google, que também se traduziu em alta no 

valor de suas ações bolsa ( OLIVEIRA; MACHADO, 2021, p. 24). 

Tais perspectivas podem ser observadas também pelo crescente número de inserção de 

cantoras Drag Queens no país. Um grupo que sempre existiu ganha uma pauta social muito 

forte. Caso presente com a cantora e apresentadora Pabllo Vittar que rompeu o nicho e se tornou 

protagonista de diversas campanhas publicitárias em prol da inclusão, todavia, se inserindo na 

lógica da reprodução do consumo, do capitalismo. A inclusão trabalhada visa o lucro. Críticas 

à parte, a inclusão de pessoas do meio LGBTQIAPN+ é necessária, porém, não podemos deixar 

de destacar a finalidade em que ela é colocada. O movimento de o sistema incluir não é só uma 

responsabilidade social, mas também uma forma de se colocar no mercado como uma empresa 

progressista, ainda que as finalidades não sejam essas conforme Oliveira e Machado (2021) 

discorrem.  

Isso posto, percebe-se que os avanços sociais também acompanham o mercado. Ou será 

que o mercado acompanha os avanços sociais? Essas reflexões não estão e nem podem ser 

fechadas, pois, conforme exposto, o direito de igualdade em nosso país é um embrião, 

emergindo há 34 anos com a Constituição Federal de 1988, sendo que vivemos de avanços e 

retrocessos. Ora mais avanços, ora mais retrocessos, contudo, não há como deslegitimar um 

grupo populacional vivo, que consome e está ativo dentro da sociedade.  
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1.4 O Serviço Social e o debate das relações sociais LGBTQIAPN+ no Brasil 

O Serviço Social brasileiro, com advento da década de 1980, passa a estar ao lado da 

classe trabalhadora, da qual faz parte, e dos movimentos sociais na luta por direitos no período 

da ditadura civil-militar, período este, identificado marco histórico do início do processo de 

renovação da profissão. A análise histórica das décadas de 1970 e 1980, nos permite 

compreender, mesmo que de maneira contraditória, que a conjuntura política do período é 

marcada por um processo ditatorial e de “[...]  efervescência dos movimentos sociais e 

populares de resistência, possibilitou que a categoria profissional até então, de hegemonia 

conservadora” potencializasse [...] um processo de interlocução teórico-política com tendências 

de esquerda e revolucionárias, que propiciaram a crítica da profissão e, por conseguinte dos 

seus objetivos” (VITORIO, 2019, p. 19). Ainda, segundo a autora: 

O debate político, teórico-metodológico da categoria, na entrada dos anos 1990, foi 

que propiciou a emergência de temas e personagens, antes ignorados, que tiveram a 

sua demanda progressivamente incorporadas, a exemplo das mulheres, da população 

negra e população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais). 

(VITORIO, 2019, p. 19-20). 

 

Cabe ressaltar, ainda, sobre o processo histórico de renovação da profissão, nas palavras 

de Márcia Eurico (2020, p. 17) “[...] a intervenção protagonizada por várias mulheres negras, 

assistentes sociais e militantes, junto ao coletivo profissional denunciando a persistência do 

racismo e a necessidade de apropriação teórica dessa temática” resulta em um dos 11 princípios 

fundamentais do Código de Ética Profissional da/o Assistente Social e na Lei 8.662/93 de 

regulamentação da profissão onde aparece “[...] pela primeira vez na história da profissão, a 

questão da não discriminação” (idem) 

Cabe ponderar, também, o avanço normativo da Constituição Federal de 1988 que traz 

em seu bojo a igualdade jurídica, em que todos, ao menos na forma legal, são iguais, vedando 

a discriminação. Sendo que o horizonte de igualdade é a tônica social. O serviço social 

incorpora os preceitos do marxismo em uma luta contra as desigualdades, ao mesmo tempo que 

a Constituição traz, ainda que formalmente, uma premissa de Estado de bem-estar social, um 

conjunto favorável à defesa dos direitos humanos. 

É em meio a essa conjuntura que o debate da questão antes denominada GLS, agora 

LGBTQIAPN+, que surge a participação de Assistentes Sociais em ações promovidas pelos 

movimentos sociais na luta por direitos e contra as violências sofridas por esta comunidade, 
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através de campanhas, notícias, peças temáticas, livros, caderno, revistas, seminários, 

conferências, manifestações e entre outros do CFESS. 

E, através da regulamentação da profissão, destaca-se a Resolução CFESS n° 489/2006 

de 03 de junho de 2006, onde se estabelece normas vedando condutas discriminatórias ou 

preconceituosas, por orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo, no exercício 

profissional do assistente social, regulamentando princípio inscrito no Código de Ética 

Profissional; a Resolução CFESS nº 594/11 de 21 de janeiro de 2011, que altera o Código de 

Ética do Assistente Social, introduzindo aperfeiçoamentos formais, gramaticais e conceituais 

em seu texto e garantindo a linguagem de gênero; a Resolução CFESS nº 785 de 22 de dezembro 

de 2016, que  dispõe sobre a inclusão e uso do nome social da assistente social travesti e da/do 

assistente social transexual no documento de Identidade Profissional e revoga a resolução 

CFESS n° 615/11 de 8 de setembro de 2011 de igual teor; e a Resolução CFESS n° 845 de 26 

de fevereiro de 2018, que discorre sobre atuação profissional do/a assistente social em relação 

ao processo transexualizador. 

Nessa direção, é preciso considerar também o projeto coletivo de formação profissional 

materializado nas Diretrizes Curriculares do Serviço Social (1996) da Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) onde se expressa como indispensável a 

apreensão “[...] de diferentes matrizes do pensamento social articulada a uma base de 

informações histórico-críticas acerca da formação da sociedade brasileira” (EURICO et al. 

2021, p. 296) e com diversas formas de desigualdade sociais, étnico-raciais, de gênero, 

sexualidade e geração, bem como “[...] processos de exclusão econômicos, políticos e culturais” 

(idem). 

 E, ainda, cabe destacar que, em dezembro de 2014, na Assembleia da ABEPSS, 

realizada em Natal-RN, foi aprovada, por unanimidade a: 

[...] inclusão de pelo menos um componente curricular obrigatório na graduação de 

Serviço Social, que abordem as temáticas relacionadas às relações sociais de classe, 

gênero, etnia/raça, sexualidade e geração. O entendimento dessa necessidade parte da 

compreensão de que a questão social é mediada dialeticamente por tais relações 

(ABEPSS, 2016, p. 5). 

Portanto, parte-se do pressuposto de que o curso de Serviço Social da Unifesp, assim 

como as demais escolas de formação profissional devem subsidiar discussões e aprendizados 

acerca das relações sociais LGBTQIAPN+ e étnico-raciais, incorporando, inclusive, as 



 

       Ministério da Educação 

          UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

     Campus Baixada Santista 

     Curso de Serviço Social 

 

 

 

37 

discussões que ocorrem no corpo discente de forma a garantir a pluralidade do debate, bem 

como compreende as instituições de representatividade estudantil da Unifesp e como abordam 

a temática; fortalecendo o debate coletivo a fim de oferecer componentes que permitam uma 

atuação profissional qualificada que compreenda a diversidade humana em sua totalidade sem 

desvincular a subjetividade e singularidade das pessoas nas demandas apresentadas no 

cotidiano profissional.     

Sawaia (2001, p. 104-105), ao tratar a negativa dos corpos e suas subjetividades, traz o 

contexto do sofrimento ético-político, que: 

[...] abrange as múltiplas afecções do corpo e da alma que mutilam a vida de diferentes 

formas. Qualifica-se pela maneira como sou tratada e trato o outro na 

intersubjetividade, face a face ou anônima, cuja dinâmica, conteúdo e qualidade são 

determinados pela organização social. [...] retrata a vivência cotidiana das questões 

sociais dominantes em cada época histórica, especialmente a dor que surge da situação 

social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice inútil da 

sociedade. Ele revela a tonalidade ética da vivência cotidiana da desigualdade social, 

da negação imposta socialmente às possibilidades da maioria apropriar-se da produção 

material, cultural e social de sua época, de se movimentar no espaço público e de 

expressar desejo e afeto. 

Demonstrando a importância do debate e o comprometimento da categoria profissional 

ampliar e romper com a lógica capitalista e normatividade dos corpos, compreendendo as 

subjetividades dos sujeitos. Sendo assim, foi realizada uma busca textual no site do CFESS de 

palavras-chaves fundamentais no vocabulário político do debate da questão LGBTQIAPN+, 

objetos desse estudo, estas sendo: LGBTQIAPN+, LGBT, lésbica, gay, transexualidade, 

homofobia e transfobia; e, resgatou-se diversas matérias que nos ajudam a compreender de 

maneira ampla como ocorreu a participação do CFESS no combate à discriminação e 

preconceito, da dinamicidade humana e quais as orientações são postas a categoria profissional. 

A partir desta busca26, foi possível identificar diversos documentos, categorizadas de acordo 

com o quadro 1 abaixo: 

 
26

 Para otimizar o tempo de pesquisa, optamos por trabalhar com o acervo online. No site do CFESS, há disponível 

para consulta, em formato PDF, relatórios dos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS-CRESS e relatórios de 

gestão, que não serão postos no quadro de materiais vinculados ao debate da questão LGBTQIA+, por considerar 

que estes expõem a síntese dos materiais citados no mesmo. 
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QUADRO 1: Materiais vinculados ao debate da questão LGBTQIAPN+ pela categoria 

profissional 

Período Material Título/Observação 

2006 Campanha de Gestão  

 

Assistente Social na luta contra o 

preconceito: campanha pela livre 

orientação e expressão sexual. 

2006 CFESS Manifesta: O Amor Fala 

Todas as Línguas 

Assistente Social na luta contra o 

preconceito: campanha pela livre 

orientação e expressão sexual. 

2006 Peças Temáticas 

Cartaz: O Amor Fala Todas as 

Línguas. 

Assistente Social na luta contra o 

preconceito: campanha pela livre 

orientação e expressão sexual. 

2008 CFESS Manifesta:         

I°Conferência Nacional LGBTT 

CFESS na luta pela orientação e 

expressão sexual. 

2009 CFESS Manifesta: Dia Nacional da 

Visibilidade Lésbica 

Visibilidade Lésbica: 

Respeito à liberdade de expressão 

sexual 

2010 CFESS Manifesta: Dia Internacional 

do Orgulho LGBT 

Liberdade de Orientação Sexual. Não à 

Homofobia 

2010 CFESS Manifesta: Dia Nacional da 

Visibilidade Lésbica 

O amor exige expressão e reverência 

coletiva 

2011 CFESS Manifesta: Dia Mundial de 

Luta contra a Homofobia 

A nossa luta é todo dia contra a 

Homofobia 

2011 CFESS Manifesta:  

2ª Conferência Nacional de Políticas 

Públicas e Direitos Humanos de 

LGBT 

Assistentes Sociais em defesa da 

diversidade humana  

2012 CFESS Manifesta: Dia Mundial do 

Orgulho LGBT 

Por um mundo onde sejamos 

socialmente iguais, humanamente 

diferentes e totalmente livres 

2013 CFESS Manifesta: Dia Nacional da 

Visibilidade Trans 

O Direito à identidade trans 

2014 Peças Temáticas Nem rótulos, nem preconceito. Quero 
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Cartaz: Visibilidade Trans respeito. 

2015 CFESS Manifesta: Seminário 

Nacional Serviço Social e 

Diversidade Trans 

Assistentes sociais contra a violência e 

por direitos de pessoas LGBT 

2015 Livro: Seminário Nacional Serviço 

Social e Diversidade Trans (2015) 

Seminário nacional de Serviço Social e 

diversidade trans: Exercício 

profissional, orientação sexual e 

identidade de gênero em debate 

2016 Série Assistente Social no combate ao 

preconceito  

Transfobia  

2017 CFESS Manifesta: Dia Nacional da 

Visibilidade Lésbica 

Família é Diversidade Pelo Direito de 

Amar e Conviver 

2017 Revista Inscrita n°14 O Trabalho Profissional do Serviço 

Social e o cotidiano de pessoas 

Transgêneros: discutindo algumas  

interseções. Autor: Guilherme 

Almeida, página 18 

2019 Peças Temáticas 

Folder: Nome Social  

Orientações para o atendimento de 

pessoas trans e travestis no conjunto 

CFESS-CRESS 

2006-2021 Notícias LGBRQIA+ Tema Central 50 Publicações  

Fonte: CFESS/CRESS/ABEPSS. Elaborado pela própria autora (2022). 

Ainda, de acordo com a busca, foi possível identificar a discussão do tema 

LGBTQIAPN+ em algumas campanhas do CFESS Manifesta que não colocam o tema como 

eixo central, mas como parte da totalidade de pessoas e temas abordados, evidenciando a 

importância em considerar toda a diversidade humana em todas as áreas da vida em sociedade. 

Desse modo, as inquietações e as indagações partem do comprometimento da categoria 

com uma nova ordem societária em que as opressões serão superadas em prol do respeito da 

dignidade e diversidade humana. O que será aprofundado a partir da junção entre os dados do 

que o CFESS expõe e a produção acadêmica, com base na análise dos Projetos Políticos 

Pedagógicos do Curso de Serviço Social da Unifesp (2011; 2016; 2023).  
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                        CAPÍTULO II  

 

 

O SERVIÇO SOCIAL NA UNIFESP 

 O debate das relações sociais LGBTQIAPN+ na formação 

profissional  

 

2.1 A Unifesp Baixada Santista e o serviço social: aproximações iniciais 

 

 A historicidade do ensino público superior no Brasil, em grande parte de sua história, 

foi marcada pelo ingresso de estudantes brancos do sexo masculino, mas não exclusivo a estes, 

assim, pessoas pretas, pobres e que se identificam enquanto LGBTQIAPN+ advindas de outras 

camadas sociais, são  atravessadas com diversos contratempos, pois, em grande medida, 

acessavam esse espaço pela via da caridade e filantropia, uma vez que não contavam com alguns 

privilégios, em grande medida restritos às pessoas da burguesia branca, como habitação própria 

– ou adequada – grandes remunerações financeiras, acesso a alimentação digna, educação 

básica de qualidade, saúde, entre outros. Tendo em vista que a branquitude27 foi financiada por 

serviços públicos destinados a atender estas demandas, e que são constantemente financiados 

para alimentar a corrupção do privilégio do governo em seu nível federal, estadual e municipal, 

corroborando com a lógica liberal de diminuir o Estado para uns e manter os privilégios para 

os outros. Ou seja, as universidades públicas por reproduzirem as contradições inerentes a ela, 

em outros termos, em seu interior – ainda que possa ser considerado um espaço de importante 

construção de conhecimento – também há a reprodução das diferenças, violências, preconceitos 

e desigualdade. Desta forma, perpetuar com a lógica cisheteronormativa e burguesa do 

patriarcalismo capitalista de dominação e controle da classe trabalhadora, enquanto, a massa 

dos povos originários e da população preta era subjugada. Sendo que a Universidade Federal 

de São Paulo não está isenta neste processo. 

 
27

 Trabalhamos o contexto da branquitude a partir de “[...] um estágio de conscientização e negação do privilégio 

vívido pelo indivíduo branco que reconhece a inexistência de direito a vantagem estrutural em relação aos negros 

[...]” (JESUS, 2012, p. 2) 
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A Unifesp existe desde 1933, porém, com a nomenclatura Escola Paulista de Medicina 

(EPM) no município de São Paulo. Em 1956 a escola passa a ser federalizada, atuando como 

autarquia federal, e em 1994 é criada a Universidade Federal de São Paulo.  

Passado o momento de criação da Unifesp, tenciona-se a expansão universitária. Assim, 

o Campus da Baixada Santista foi o primeiro a ganhar ramificações. 

 

Em setembro de 2004 foi oficializada sua criação em nível local e a implantação de 

seus primeiros cursos. Como modalidade sequencial de formação específica, com 

fornecimento de diploma de nível superior em áreas de fronteira das ciências humanas 

com a da saúde, foram implantados os cursos de Educação e Comunicação em Saúde 

e o de Gestão em Saúde. Estes cursos, com duração de dois anos, diplomaram suas 

turmas em outubro de 2006 (UNIFESP, 2020). 

 

 A partir das primeiras experiências em 2005, foi assinado a criação definitiva do 

Campus e, em 2006, ele começa a operar com os primeiros vestibulares. Atualmente se 

consolida com o Instituto Saúde e Sociedade (ISS) e, agora, também com o Instituto do Mar 

(IMAR), possuindo dois institutos próprios. Dentre os cursos da Baixada Santista há: (i) 

psicologia; (ii) nutrição; (iii) terapia ocupacional; (iv) educação física; (v) serviço social; (vi) 

fisioterapia; (vii) bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar, com 

possibilidade de habilitação nas engenharias do petróleo e ambiental, além de diversos 

Programas de Pós-Graduação como o de Serviço Social e Políticas Sociais.  

Almeida (2016) em seus estudos sobre a expansão universitária da Unifesp traz 

inúmeros elementos sobre a criação dos Campus. A proposta iniciada com o Campus da 

Baixada Santista ganha contornos entre os anos de 2006 e 2007 com a ampliação de novos 

Campus. A proposta articulada era que a Unifesp seria uma universidade multicampi, 

contemplando um vasto território na região metropolitana de São Paulo. “Em 2007, os campi 

Guarulhos, São José dos Campos e Diadema iniciavam suas atividades acadêmicas [...] todos 

os campi com inúmeros problemas de infraestrutura, de falta de professores e de técnico-

administrativos em educação (TAE) e etc [...]” (ALMEIDA, 2016, p. 4). 

Os processos de expansão supracitados são anteriores ao Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), criado pelo Decreto 6.096 

de 24 de abril de 2007, com o objetivo de expandir e aumentar o número de vagas em IES 

públicas. A Unifesp aderiu ao programa em 17 de outubro de 2007, após aprovação do Conselho 

Universitário (ALMEIDA, 2016). Assim, como forma de garantir a permanência no programa 
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e os recursos financeiros para suprir as demandas técnicas necessárias inclui mais cursos em 

seus novos Campus. Desse modo, como exemplo, o curso de Serviço Social foi criado em 2009 

no Campus Baixada Santista, enquanto os demais foram criados em 2006, como forma de 

garantir o acesso ao programa e diversificar os cursos. Ao analisar os primeiros cursos do 

Campus Baixada Santista todos eram estritamente vinculados à saúde. A partir do REUNI a 

Unifesp consolida a criação do Campus de Osasco em 2011 e mais recentemente, em 2020, o 

Campus da Zona Leste, demonstrando que a estratégia multicampi prevaleceu, totalizando sete 

Campus: (i) São Paulo; (ii) Baixada Santista; (iii) Guarulhos; (iv) Diadema; (v) São José dos 

Campos; (iv) Osasco; e (vii) Zona Leste.  

Com relação a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) ela é composta por 

nove municípios: (i) Santos; (ii) São Vicente; (iii) Guarujá; (iv) Cubatão; (v) Praia Grande; (vi) 

Mongaguá; (vii) Itanhaém; (viii) Peruíbe; e (ix) Bertioga. Possuindo uma população de 

aproximadamente 1,5 milhões de habitantes em seu território (IBGE, 2020).  

A inserção da Unifesp neste local ocorre a partir das demandas oriundas da própria 

região que não possuía IFES em seu território. Assim, a vinculação da Unifesp com a área da 

saúde foi um elemento basilar, principalmente a partir do contexto histórico do município de 

Santos com relação à luta do HIV/AIDS e da luta antimanicomial nas décadas de 1980 e 1990, 

conforme se observou pela criação dos primeiros cursos vinculados à saúde. 

A região possui dois imensos atrativos: o polo industrial de Cubatão e o Porto de Santos, 

o maior da América Latina. Desse modo, a Unifesp se consolida na cidade de Santos, a mais 

rica da região. Ao abordar o território da Baixada Santista pondera-se que as desigualdades 

sociais são alarmantes entre os municípios componentes da RMBS, o que, em grande medida, 

afeta os discentes da instituição, e de forma mais acentuada os estudantes LGBTQIAPN+ que 

se veem atravessados pela falta de políticas públicas diretas e a exclusão por meio das 

desigualdades sociais. Por exemplo, Santos possui a maior favela de palafitas da América 

Latina, mas, ao mesmo tempo, possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,840, 

o que é superior à média brasileira de 0,730, sempre estando nos rankings das melhores grandes 

cidades para se viver (SANTOS, 2022). 

Ao falar do território do município deve-se pontuar onde o Campus se encontra, pois 

ele está dividido em três unidades diferentes: (i) a unidade da Silva Jardim, local que concentra 
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a maioria dos cursos de graduação; (ii) a unidade da Carvalho de Mendonça onde estão 

centralizados os cursos do bacharelado interdisciplinar de ciências tecnológicas e as 

engenharias; e, (iii) a unidade Centro Histórico, que possui a função de subsidiar as demais 

unidades, assim como concentra os Programas de Pós-Graduação.  

O curso de Serviço Social está centrado na unidade Silva Jardim, localizada na região 

central da cidade. Ao destacar a posição geográfica deve-se ponderar que existem inúmeras 

instituições de ensino superior próximas. Contudo, a região é marcada pela forte presença da 

população em situação de rua, cortiços e violações de direitos. Fruto das desigualdades sociais 

do território.  

Pensar em uma universidade pública é compreender o seu caráter social; a inserção e a 

ampliação do conhecimento socialmente adquirido como forma de potencializar a sociedade 

seja por meio do ensino, pesquisa e extensão. Assim: 

 

A razão de existência primordial de uma universidade pública é contribuir para o 

reconhecimento e reformulação dos problemas que afligem nossa sociedade e o 

planeta, para a produção de conhecimento teórico e prático, para a formação do 

discernimento e para a compreensão do tempo presente, com vistas à transformação 

social, à satisfação do interesse coletivo e ao desenvolvimento equitativo e 

sustentável. Dessa forma, a instituição deve estar apta para interferir na realidade 

social em prol do seu aprimoramento e, mais que isso, ser reconhecida como relevante 

na condução ou formulação dos grandes temas nacionais, regionais e locais – além 

daqueles situados em esferas ainda mais abrangentes –, em especial as mazelas, 

iniquidades e doenças que afetam grande parte de nossa população. Para tanto, a 

universidade deve estar aberta ao diálogo social e cultural, à diversidade de saberes e, 

para além do âmbito estritamente científico, às novas formas de reflexão e ação 

transformadoras na conjuntura vigente (Unifesp, 2017, p. 4). 

 

Todavia, alguns dilemas sociais vinculados à diversidade de gênero e de sexualidades, 

ainda que ganhem pauta, precisam de um olhar mais atento por parte da comunidade 

educacional. Uma vez que no ano de 2016, foi realizada a primeira e talvez única pesquisa 

nacional sobre a vivência LGBTQIAPN+ em ambientes educacionais públicos e privados com 

jovens com  idade entre 13 a 21 anos, realizada online pela Associação Brasileira de Gays, 

Lésbicas, Travestis e Transexuais (ABGLT), a qual revelou que 73% destes jovens 

identificados como LGBTQIAPN+ sofreram agressão verbal na escola por causa da sua 

orientação sexual, e 60,2% dos estudantes LGBTQIAPN+ afirmaram se sentir inseguros/as 

dentro da escola por causa da sua orientação sexual. Este é o maior índice entre outros cinco 

países da América Latina, onde a mesma pesquisa foi realizada (ABGLT, 2016). A pesquisa 
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ainda destaca dados sobre a evasão escolar no ambiente educacional, em que, revelou-se que:  

 
Os/as estudantes tinham duas vezes mais probabilidade de ter faltado à escola no 

último mês se sofreram níveis mais elevados de agressão relacionada à sua orientação 

sexual (58,9% comparados com 23,7% entre os/as que sofreram menos agressão) ou 

expressão de gênero (51,9% comparados com 25,5%). [...]. Os/as estudantes LGBT 

que vivenciaram níveis mais elevados de agressão verbal por causa da orientação 

sexual ou expressão de gênero (frequentemente ou quase sempre) tinham 1,5 vezes 

mais probabilidade de relatar níveis mais elevados de depressão (73,7% comparados 

com 43,6% [que sofreram menos agressão] no caso da orientação sexual; 67,0% 

comparados com 45,3% no caso da identidade/expressão de gênero) [...] (ABGLT, 

2016, p. 19). 

 

O exposto acima e somado aos dados de violência contra LGBTQIAPN+ citados no 

capítulo anterior indicam que as dificuldades para ingressar e permanecer em universidades são 

gigantescas, principalmente para as pessoas atravessadas com os demais marcadores sociais, 

como raça-etnia, gênero, geração e deficiência. Sendo essa realidade um desdobramento nos 

cursos da Unifesp. 

Os Dados do Perfil de Estudantes Ingressantes da Graduação da Universidade Federal 

de São Paulo 2021 e 2022 (Unifesp, 2022), apontam que o quadro de estudantes ingressantes 

2022 é composto por:  

GRÁFICO 1: Perfil de ingressantes por gênero em 2022. 

 

Fonte: Unifesp (2022, p. 17). 
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Já a série histórica revela que: 

 

GRÁFICO 2: Perfil de ingressantes por gênero em 2022 

 
Fonte: Unifesp (2022, p. 17) 

Pensar nos dados acima é um avanço por ter uma triagem em que se aborde os corpos 

travestis e transgêneros, incluindo os não binários e neutros, porém, é interessante a análise a 

partir dos corpos que não se declaram, principalmente no Gráfico 1, em que há um percentual 

maior em todos os Campus quando há essa análise específica. Essa omissão é voluntária ou 

involuntária por não se sentirem pertencentes nas categorias impostas? Tal análise não é 

demonstrada nos dados da Unifesp (2022). Contudo, os dados apontam uma crescente dentro 

da universidade, fato positivo para a inserção de todos/todas/todes na universidade, ainda que 

esteja aquém do necessário, todavia, dentro do próprio curso de Serviço Social não há um      

levantamento, ainda que se saiba, de maneira informal, por meio das experiências vivenciadas 
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na graduação28, que quase a maioria dos estudantes se enquadrem como sujeitos 

LGBTQIAPN+.  

 

2.2 O Serviço Social na Unifesp e o seu Projeto Político Pedagógico (PPP): uma análise 

da questão LGBTQIAPN+  

Ante o exposto, a graduação em Serviço Social da Unifesp emerge em 2009, sendo o 

único curso público em âmbito federal no estado de São Paulo; o outro curso público é mantido 

pela Universidade Estadual Paulista – Júlio de Mesquita Filho (Unesp), em Franca/SP, tendo 

uma distância entre os cursos de mais de 478 km. O que demonstra, em muitas vertentes, que a 

consolidação da graduação da Unifesp é um marco e uma ampliação na busca por um Serviço 

Social crítico e referenciado. 

O curso está alinhado ao Projeto Ético-Político da profissão, vinculando-se a uma 

direção social que é a superação das desigualdades sociais produzidas e reproduzidas pelo 

sistema capitalista. Assim como nas Diretrizes da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social (ABEPSS) de 1996, que orienta e direciona a estrutura das escolas de serviço 

social. 

Compreender a categoria profissional é apreender a sua dimensão ético-política, que se 

encontra estruturada pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), a Associação Brasileira 

de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social 

(CRESS), além da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO). A 

ABEPSS é a entidade que elabora os conceitos curriculares da formação profissional, bem como 

subsidiar os debates da graduação e pós-graduação em âmbito de Serviço Social. Desse modo, 

os cursos se encontram consolidados nas diretrizes da ABEPSS de 1996, que dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social29. 

 

Em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a LDB (Lei 9394) tornando oportuno o 

processo de normatização e definição de Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço 

Social no espírito da nova Lei. Diretrizes estas que estabeleçam um patamar comum, 

assegurando, ao mesmo tempo, a flexibilidade, descentralização e pluralidade no 

 
28

 A reflexão se remete a experiência presenciada no Centro Acadêmico de Serviço Social Ricardo Ferreira da 

Gama (CARFG); como membra da Comissão de Formatura do Serviço Social (2018-2022); além dos movimentos 

orgânicos presenciados na graduação em que as pautas e os/as/es componentes eram LGBTQIAPN+. 
29

 http://www.abepss.org.br/arquivos/textos/documento_201603311138166377210.pdf. Acesso em: 10 dez. 2022. 
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ensino em Serviço Social, de modo a acompanhar as profundas transformações da 

ciência e da tecnologia na contemporaneidade. Os novos perfis assumidos pela 

questão social frente à reforma do Estado e às mudanças no âmbito da produção 

requerem novas demandas de qualificação do profissional, alteram o espaço 

ocupacional do assistente social, exigindo que o ensino superior estabeleça padrões 

de qualidade adequados (ABEPSS, 1996, p. 4). 

 

 Este documento é basilar para qualquer escola de Serviço Social do país, pois subsidia 

o debate e as questões que são necessárias nas grades curriculares de forma a contemplar “[...] 

uma formação com sólida fundamentação teórico-metodológica, técnico-operativa, e ético-

política, que permita apreender o significado sócio-histórico da profissão e de intervir de forma 

crítica, qualificada e propositiva nos espaços sócios ocupacionais [...]” (UNIFESP, 2019, p. 30), 

que tenha por base uma formação igualitária e uma sociedade mais justa. 

 Nesse sentido, a graduação em Serviço Social  

 

[...] requisita um perfil profissional culto, crítico e capaz de formular, recriar e avaliar 

propostas que apontem para a progressiva democratização das relações sociais. Exige-

se, para tanto, compromisso ético-político com os valores democráticos e competência 

teórico-metodológica na teoria crítica em sua lógica de explicação da vida social [...] 

(IAMAMOTO, 2006, p. 193). 

 

Isso posto, o primeiro PPP do Serviço Social da Unifesp de 2011, traz em seu enxerto 

vários elementos que englobam a temática LGBTQIAPN+, porém, como exposto, por ser uma 

letra viva, ainda não estava inserida no texto regulamentador do curso. Assim, buscou-se 

destacar questões que permeiam a temática como a diversidade e gênero. 

As palavras gays e lésbicas aparecem em uma menção do Grupo de Estudo e Pesquisa 

sobre violência e medo social (GEPEVIS); no Núcleo de Estudos Relações de Gênero, 

Sexualidades e Movimentos Sociais existe menção a questão de diversidade e orientação sexual 

(Unifesp, 2011); no Núcleo de Estudos e Orientação Intercultural, tem se: 

 

[...] o estudo da diversidade em suas categorias como classe, gênero (sexualidade), 

raça/etnia, migração (e/i-migrante, retornado, refugiado), atravessadas por relações de 

dominação em um mundo globalizado e assimétrico. Tem como objetivo compreender 

e aprofundar o estudo dos processos envolvidos no contato intercultural e intervenções 

psicossociais que promovam a emancipação de grupos ditos minoritários. Um núcleo 

de temática interdisciplinar em parceria com outros grupos de pesquisa e entidades 

civis [...] (Unifesp, 2011, p. 79). 
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A diversidade também aparece no contexto dos Fundamentos da Formação Científica, 

sendo que “[...] a pesquisa social e a produção de conhecimento têm uma dimensão ético-

político de respeito à diversidade, liberdade de expressão, justiça social e igualdade [...]” 

(Unifesp, 2011, p. 34). Percebe-se, portanto, que a questão LGBTQIAPN+ é tratada de forma 

transversal por meio de núcleos de estudos, não há uma obrigatoriedade em se abordar o tema, 

inclusive, diversidade é uma palavra ampla, pois todos somos peculiares em nossas 

particularidades; percebe-se, desse modo, que temáticas que envolvam as relações de afetos 

LGBTQIAPN+ não fizeram parte da grade de disciplinas obrigatórias do PPP de serviço social 

da Unifesp de 2011, visto que não há menção em nenhuma disciplina. Entendendo, inclusive, 

as proposições colocadas pelo CFESS e ABEPSS que estavam em andamento, conforme 

apontado no Quadro 1. Além das reformulações teórico-metodológicas e ético-políticas 

inseridas a partir de 2014 do XIV Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, 

conforme já mencionado. 

Com relação ao PPP atual (2016-2022), a partir das alterações das Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS e dos Pressupostos Didáticos-Pedagógicos do curso de Serviço Social, 

é afirmado “[...] processos afirmativos de respeito às diferenças de gênero, raça, etnia, 

orientação e diversidade sexual, políticas e religiosas, sem preconceito, estigmas, estereótipos 

e discriminações (Unifesp, 2016, p. 35). Sendo instituído, portanto, a Unidade Curricular Raça, 

Gênero e Etnia que dialogue com as questões suscitadas pela ABEPSS (2014). Porém, é 

importante destacar que não há nenhum núcleo que, ainda que indiretamente, aborde a temática; 

E, o PPP (2016, p. 212), a partir do movimento da ABEPSS, institui nos requisitos da matriz 

curricular de Raça, Gênero e Etnia a:  

 

Construção social das identidades de gênero intimamente relacionada com as relações 

de classe social e raça/etnia na sociedade capitalista. Conceitos e paradigmas relativos 

à raça/etnia. Lutas sociais e políticas de combate às opressões. O Serviço Social e a 

superação dos vínculos entre opressão de gênero, raça/etnia e os processos de 

dominação e exploração de classe. 

 

Todavia, o objetivo geral da Unidade Curricular Raça, Gênero e Etnia, instituída por um 

movimento amplo social da categoria, e não da Unifesp, propõe-se a: “[...] analisar a construção 

dos conceitos de gênero e de raça/etnia e sua relação com o Serviço Social na sociedade de 

classes, considerando as demandas e conquistas das lutas feministas e das lutas antirracistas, 
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especialmente na realidade brasileira (Unifesp, 2016, p. 164). Ainda, com relação a ementa, 

tem-se: 

Construção social das identidades de gênero intimamente relacionada com as relações 

de classe social e raça/etnia na sociedade capitalista. Conceitos e paradigmas relativos 

à raça/etnia. Lutas sociais e políticas de combate às opressões. O Serviço Social e a 

superação dos vínculos entre opressão de gênero, raça/etnia e os processos de 

dominação e exploração de classe (Unifesp, 2016, p. 164). 

 

Contudo, a transversalidade do assunto, em grande medida, não foi pautada nas UCs 

obrigatórias30. Outrossim, deve-se pontuar que, em 2019.1, houve o seminário temático 

Diversidade sexual – mais que uma sopa de letrinhas; e em 2022 houve o de Diversidade sexual 

e de gênero: sujeitos e resistências no campo dos direitos. Destaca-se, todavia, que não são 

Unidades Curriculares obrigatórias, mas sim eletivas, o que coloca a temática em destaque, fato 

importante, porém, sem aprofundamentos que subsidiem, inclusive, a questão racial proposta 

acima. Visto que são seminários para cumprimentos de créditos formativos eletivos, conforme 

expõem os PPPs da Unifesp. O transversal se torna algo pontual, e os dois seminários expõem, 

de alguma maneira isso, mas que, em grande medida, não se articulam com o preconizado pela 

ABEPSS (2014). Entendendo que, em uma sociedade racialmente marcada, pessoas 

LGBTQIAPN + sofrem duplamente pelo racismo e pela LGBTQIAPN+fobia. 

Já o PPP que entrará em vigor a partir de 2023, grosso modo, se renova, pois será 

necessário compreender a implementação no futuro e seus desdobramentos, porém, percebe-se 

uma aproximação que é exigida pelos estudantes fruto de inúmeras discussões colegiadas. 

Os novos objetivos específicos do curso se propõem: 

Responder às demandas sócio-históricas dos usuários dos serviços sociais respeitando 

e comprometendo-se com os valores e princípios norteadores do Código de Ética da/o 

Assistente Social e do projeto ético-político profissional nos marcos históricos, 

teóricos e políticos: antirracista, antimachista, antilgbtqui+ fóbico e anticapitalista 

(Unifesp, 2022, p. 60-61). 

Ainda, aparece a diversidade sexual na Unidade Curricular: Oficina do Trabalho 

Profissional I “[...] Conhecimento da realidade institucional em suas dimensões de classe, 

raça/etnia, gênero e diversidade sexual (Unifesp, 2022, p. 122). Porém, existem inúmeras 

repetições da palavra diversidade no texto norteador do curso com ênfase no objeto da pesquisa, 

 
30

 A partir da minha experiência na UC em 2019.1, vislumbro que a temática não foi aprofundada, a análise se 

vinculou à racialização dos corpos – tema de suma relevância – porém, sem a intersecção entre gênero, diversidade 

LGBTQIAPN+ e classe. Demonstrando a fragilidade da articulação naquele momento. 
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ao analisar de forma crítica, ela aparece de forma sistêmica, sem existir nenhum 

aprofundamento teórico-metodológico.  

Destaca-se, desse modo, os “[...] processos afirmativos de respeito às diferenças de 

gênero, raça, etnia, orientação e diversidade sexual, políticas e religiosas, sem preconceito, 

estigmas, estereótipos e discriminações (Unifesp, 2022, p. 57). Ou seja, o PPP de 2016 e 2023 

estão em conjuntos, o que se muda é o vernáculo na concepção ético-política, mas sem menção 

teórico-metodológica, ou seja, as frases são as mesmas. Houve a repetição em nível macro. 

Inclusive, um aprofundamento entre os últimos seis anos dos projetos políticos para identidade 

de gênero a partir de 2016, porém, será que mera menção de um curso antilgbtqi+fóbico será 

suficiente? Visto, inclusive, que houve a alteração da nomenclatura para 2023. 

Sendo que a ementa da Unidade Curricular de 2016 de Raça, Gênero e Etnia é bem 

ampla, o que diverge da ementa da atual UC, agora denominada Gênero, Raça/Etnia e Classe, 

que entrará em vigor a partir de 2023 (Unifesp, 2022, p. 119), que expõe: O debate étnico-racial 

e de gênero na construção da sociedade capitalista. Lutas sociais e políticas de combate às 

explorações e opressões. O Serviço Social e a luta antirracista, antipatriarcal e anticapitalista. 

Se antes, nos primórdios, os núcleos de estudos tratavam da temática, hoje são as 

disciplinas obrigatórias, a interdisciplinaridade pelo tripé ensino, pesquisa e extensão se 

fragmentou e se mostra uma falha nos PPPs do Serviço Social da Unifesp. A consolidação 

contra hegemônica se mostra um desafio constante e que deve estar na pauta, principalmente 

com a articulação discente, que encara a LGBTQIAPN+fóbia diariamente. 

Outro ponto que se destaca na análise do novo PPP é que somente há um documento 

norteador que englobe a população LGBTQIAPN+ nas referências bibliográficas que é a 

Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. As 

cartilhas, orientações e manuais produzidos pela categoria profissional não foram incluídas nas 

bibliografias das Unidades Curriculares, demonstrando a fragilidade do novo PPP em estar 

articulado com as produções do conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO. 

Desse modo, percebe-se os avanços dos PPPs e seus retrocessos, inclusive, com a 

análise das ementas da UC de Gênero, Raça e Etnia entre os anos de 2016 e 2023, pois, em 

grande medida, a temática foi inserida dentro da grade curricular, porém, sem nenhum 

embasamento teórico-metodológico que dê o aporte necessário para aprofundar no debate e 
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compreender que a questão do controle dos corpos é um mecanismo do sistema capitalista-

patriarcal para a reprodução de ideologias conservadoras e moralizantes que negam a 

pluralidade dos sujeitos e como eles são vistos na lógica da reprodução do mais valor. Pondera-

se, inclusive, que o trabalho não teve a intenção de avaliar todas as ementas que foram colocadas 

nos anos anteriores, e sim compreender como os PPPs abordaram a temática LGBTQIAPN+, 

sendo este um desafio posto para a graduação em Serviço Social da Unifesp; analisar a inserção 

do tema de forma horizontal e que dialogue com a formação profissional em todas as Unidades 

Curriculares. 

 

2.3 A presença do debate da diversidade LGBTQIAPN+ em Trabalhos de Conclusão 

de Curso de Serviço Social na Unifesp 

 

Ante o exposto, apesar de o curso não abordar as relações de afeto LGBTQIAPN+ de 

forma mais incisiva nos PPPs, a produção de conhecimento se expande de forma a responder 

às próprias contradições da sociabilidade capitalista, em especial a partir de 2012, quando é 

instituída a Lei de Cotas, em que 50% das vagas se destinam para o ingresso discente a partir 

da análise socioeconômica e étnico-racial. Sendo que o perfil da universidade pública acaba se 

alterando substancialmente.  

Nesse sentido, de acordo com o levantamento realizado no Repositório Institucional da 

Unifesp31, existem no sistema 202 Trabalhos de Conclusão de Curso disponíveis para acesso, 

sendo que a inserção se inicia em 2018, desse modo, não haverá análise dos demais trabalhos 

anteriores a 2018 em virtudes de não estarem disponíveis digitalmente.  Porém, é importante 

destacar que um dos trabalhos localizados no repositório digital é do ano de 2013. Assim sendo, 

ele será incluído na análise quantitativa.  

Foram localizados cinco trabalhos, conforme apresentado no Quadro 2. 

 

QUADRO 2: Trabalhos de Conclusão de Curso vinculados com a questão 

LGBTQIAPN+ na graduação em Serviço Social da Unifesp. 

Período Título 

 
31

 https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/61214. Acesso em: 11 dez. 2022. 
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2021 Possibilidades da bissexualidade em narrativas de jovens bi: análise do podcast 

Bi sem carteirinha 

2021 HIV/AIDS como determinantes sociais no processo de marginalização do 

público LGBTQIA+ 

2019 O impacto da mídia telenovelista na perspectiva do apagamento da 

bissexualidade 

2018 Saúde, Serviço Social e (in)visibilidade lésbica 

2013 Culturas em contato: uma comunidade universitária frente à homofobia 

Fonte: Repositório Institucional da Unifesp. Elaborado pela própria autora (2022). 

Importante destacar que o curso de Serviço Social da Unifesp, a partir de sua 

consolidação crítica, institui, a partir de 2015, o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

e Políticas Sociais, sendo que foi localizado no Repositório Institucional duas dissertações que 

envolvem a temática do trabalho, conforme Quadro 3. 

 

QUADRO 3: Dissertações vinculadas com a questão LGBTQIAPN+ na Pós-Graduação 

em Serviço Social e Políticas Sociais da Unifesp. 

 

Período Título 

2021 Condições de vida e de trabalho de mulheres trans: alguns elementos em 

destaque 

2019 Colorindo o serviço social: LGBTI+ na agenda do conjunto CFESS/CRESS 

Fonte: Repositório Institucional da Unifesp. Elaborado pela própria autora (2022). 

 

A dissertação realizada em 2021 é de uma estudante formada em Serviço Social pela 

Unifesp/BS, demonstrando, portanto, que a temática das relações LGBTQIAPN+ se direcionam 

na pós-graduação em Serviço Social da Unifesp. Já com relação à dissertação de 2019, tem-se 

uma aluna da Unesp/Franca estudando a temática na Pós-Graduação em Serviço Social da 

Unifesp, o que corrobora com um Serviço Social atento às demandas sociais. 

Ao se analisar a temática dos Trabalhos de Conclusão de Curso denota-se dois trabalhos 

com abordagem da bissexualidade e que trazem o contexto do apagamento e o não respeito às 

https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/59809
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pessoas bissexuais, visto que, mesmo dentro da sigla LGBTQIAPN+, há uma cultura forte de 

se invisibilizar a temática. Além de que, por sermos uma sociedade patriarcal e cisnormativa, a 

questão da invisibilidade lésbica é pautada em um trabalho. Sendo que os outros dois apontam 

para a questão da LGBTQIAPN+fobia,  

Ortiz (2021, p. 6) em seu trabalho destaca que: “Este trabalho é o primeiro resultado de 

anos de vivências e reflexões sobre a bissexualidade, é parte do grito há anos preso em minha 

garganta, desde que me entendi bissexual e expus isso a outras pessoas [...]”. Somente a autora, 

dos cinco Trabalhos de Conclusão de Curso, se coloca em primeira pessoa em seu texto e traz 

que a pesquisa também é um impacto de suas vivências pessoais.  

Essas reflexões iniciais demonstram que o tema é orgânico e possui diversos vieses de 

análises, seja pela questão da LGBTQIAPN+fobia de forma macro por meio da opressão dos 

corpos ou a partir da análise necessária por meio de cada letra que representa um segmento 

social que se vê estereotipado em uma sociabilidade que busca manter um padrão 

cisheteronormativo branco, e que se vincula com a reprodução da sociabilidade burguesa.  

Parte-se, portanto, de uma análise que os passos iniciais foram galgados, sendo que o 

processo se reflete em outras áreas da produção de conhecimento que poderão virar Trabalhos 

de Conclusão de Curso ou mesmo futuras Dissertações e Teses, conforme se observa com a 

análise dos Anais do VII Congresso Acadêmico da Unifesp de 2022. Em que se localizou o 

resumo expandido “Dissidência de gênero na infância e adolescência, desafios para o direito à 

saúde e ao serviço social” do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais 

(Unifesp, 2022, p. 721). 

Todavia, é imprescindível que a incorporação da temática LGBTQIAPN+ não seja 

somente um recorte de estudos, mas faça parte da formação profissional de forma transversal 

em todos os eixos temáticos, entendendo que a categoria profissional não pode ignorar que a 

LGBTQIAPN+fobia é fruto e expressão do capitalismo brasileiro agravado pelo contexto 

cisheteronormativo acumulado pelo conservadorismo religioso que utiliza e reinventa novas 

formas de oprimir corpos que não atendem a lógica sistêmica de nosso país. Sendo necessário, 

inclusive, compreendermos que para a ampliação da temática em produções do Serviço Social 

da Unifesp é necessário que se tenha uma formação sólida que paute tais questões, porém, é um 

desafio constante que está posto aos estudantes, principalmente os LGBTQIAPN+, pretos e 
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com deficiência romper o status quo já instaurado na academia que fujam dos padrões 

normativos institucionais.  
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                       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho buscou analisar a questão LGBTQIAPN+ dentro do curso de Serviço Social 

da Unifesp e como a temática se desenvolveu nos Projetos Políticos Pedagógicos entre os anos 

de 2011-2023, passando por três PPPs e, compreendendo as contradições inerentes que também 

margeiam o Serviço Social.  

Desse modo, percebe-se que as relações de afeto LGBTQIAPN+ ganham pauta e 

ressignificação social, em especial na última década, mas, ao mesmo tempo, se vê atravessada 

pela cooptação do capital em prol de pautas progressistas que tiram a questão da luta por direitos 

para tratá-la como uma mercadoria. Além de que, as raízes conservadoras e cisheteronormativas 

que possuem como base a moralização religiosa caminham em conjunto no controle dos corpos 

de pessoas que fogem de um padrão socialmente imposto e constituído no modelo burguês de 

acumulação, como pontua Engels (2012). 

Assim, como resultado geral, percebe-se o avanço da pauta LGBTQIAPN+ nas 

diretrizes das políticas públicas como no interior do conjunto CFESS/CRESS e ABEPSS, 

porém, a incorporação das discussões acaba não se consolidando nos PPPs da graduação em 

Serviço Social da Unifesp, pois os elementos centrais da discussão acabam sendo incorporados, 

como se observa pela inserção formal, mas sem nenhum aporte teórico-metodológico para 

analisar a questão a partir das produções da categoria profissional. Tal vertente, pode, em 

grande medida, influenciar em não produção da temática, entendendo que os/as/es estudantes 

podem não se sentirem preparados e/ou confortáveis para discorrer sobre temas relacionados 

por não existir um aporte docente, inclusive. 

Isso posto, as cinco produções localizadas no Repositório Institucional da Unifesp, 

demonstram que há muito em se caminhar para que o diálogo chegue para todos, todas e todes  

estudantes de forma a complementar a formação e instruir pessoas em uma lógica 

antiLGBTQIAPN+fóbica, além de que, existe um movimento dentro da Pós-Graduação em 

abordar a temática. Destaca-se, inclusive, que existem 2 dissertações com o tema, algo exitoso 

para um Programa que foi criado em 2015. Porém, não se localizou, por não ser objeto de estudo 

– eventuais produções em outros espaços – para além dos muros da universidade, inclusive, 

como meio para transformações sociais.  
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Ademais, não se pode deixar de pontuar as dificuldades da pesquisa em tempos 

pandêmicos, visto que não foram localizadas publicações que articulem experiências 

LGBTQIAPN+ com a questão racial na Unifesp/BS, em especial no curso de Serviço Social, o 

que demonstra uma lacuna à ser suprida.  

Ainda, entende-se que é de extrema importância que a temática seja pautada de modo 

transversal em todas as unidades curriculares do curso e\ou, que a mesma seja incorporada em 

seminários temáticos obrigatórios em todos os semestres. 

Por fim, falar da temática é compreender os atravessamentos dos corpos na lógica 

capitalista, inclusive o meu, enquanto mulher preta e lésbica, que se vê atravessada na produção 

de conhecimento e que busca analisar um projeto ético-político do Serviço Social 

comprometido com os Direitos Humanos, e com a dignidade e igualdade, mas que observa que 

os desafios que estão postos são inúmeros e longe de alcançarmos a real emancipação política, 

inclusive, infelizmente, pela fragmentação do debate no interior da formação profissional no 

curso Serviço Social da Unifesp/BS, diante das análises suscitadas 
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