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Resumo 

Esse artigo concentra-se, em compreender os avanços nos direitos da população 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgênero), através 

das políticas públicas já existentes voltadas para esse público, implementadas pelo 

governo do Estado de São Paulo, e se essas de fato se efetivam nos pequenos 

centros da mesma forma que se faz nas grandes capitais. Buscou-se realizar uma 

relação entre o movimento social em questão, o Estado, a sociedade civil e sua 

relação com a população LGBT, examinando temas como respeito, desigualdade, 

inclusão e preconceito, que permeiam tal demanda.  

Introdução 

O presente trabalho visa fazer um estudo do movimento LGBT, as dificuldades, as 

conquistas, a existência de leis referentes às políticas públicas, e a efetivação/ou 

não das mesmas na garantia de direitos para essa população. A importância da 

pesquisa é fazer uma reflexão sobre a trajetória desse movimento e ter 

conhecimento sobre o que essa população passou e passa diante dos diversos 

contextos sociais. 

Objetivo 

Tem como objetivo principal investigar sobre a implantação e implementação das 

políticas públicas de inclusão social, e se essas contribuem no combate à 

desigualdade que a população LGBT ao longo do seu surgimento sofrem.  

Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido e organizado em duas fases, com base na abordagem 

qualitativa do tipo exploratória bibliográfica e a mesma foi realizada por meio de 

bases científicas, explorando alguns autores que discorrem sobre o assunto como 

Michel Focault, Regina Facchini, Júlio A. Simões, Sandra R.S.Marcelino, com a 

finalidade de conseguir dados voltados para compreender a realidade vivenciada 

do público em questão e se as normativas voltadas a defesa e garantia de direitos 

a eles tem efetividade.  Nessa pesquisa também foi realizado estudo de caso que 

proporcionou fazer uma análise mais aprofundada do trabalho, onde foi possível 

uma correlação entre a realidade e as teorias que fundamentaram nossa pesquisa. 

Desenvolvimento 

O trabalho traz em seu arcabouço a conceituação e a análise sobre sexualidade e 

suas diversas vertentes, fazendo uma definição das combinações biológicas, 



psicológicas e sociais; descreve sobre os conhecimentos   e trajetória histórica da 

importância desse grupo enquanto movimento social, como instrumento de luta em 

busca de efetivação de seus direitos. No desenvolvimento do trabalho também foi 

possível fazer uma análise do quanto a cultura e os costumes da sociedade 

podem influenciar na vida de um homossexual, podendo inseri-lo ou excluí-lo 

socialmente, além disso buscou retratar a prática da implementação das políticas 

públicas para atender essa demanda e se de fato essas são efetivadas, fazendo 

uma correlação nos grandes e pequenos centros. 

Resultados 

O trabalho possibilitou compreender que nossa sociedade se organiza a partir de 

uma definição binária de gênero, onde está não só atravessa a formação do nosso 

corpo como também constrói nossa identidade diante da sociedade. 

Compreendeu-se a trajetória histórica e a importância desse grupo enquanto 

movimento social, como um instrumento de luta em busca de efetivação de 

direitos. Podemos analisar ainda como nossa sociedade cisnormativa cria 

barreiras para quem não segue as expectativas sociais. Sendo assim, foi possível 

desvelar sobre a real necessidade da importância das políticas públicas na 

efetivação de direitos da população LGBT, que romperam com a dicotomia público 

x privado e investiram em desvelar e atuar na dimensão política do sexo, 

respeitando a troca de saberes e levando em consideração o contexto social para 

que se preconize os direitos dessa população. 
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