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RESUMO: Este estudo pretende discorrer sobre o movimento em prol do 
reconhecimento das pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais ou Transgêneros, além da comunidade Queer (LGBTQ+) e seus 
direitos sexuais no Brasil, tendo em vista o atual cenário político, religioso, social 
e cultural. Nesse contexto, observa-se o preconceito sofrido pela população 
LGBTQ+, por parte das religiões e da sociedade em geral que ditam os 
comportamentos no campo da sexualidade. Ainda que no Brasil a luta pelo 
respeito aos Direitos Humanos, por pessoas de sexo diversos tenha surgido mais 
tarde que na América do Norte e na Europa, nos últimos anos ocorreram muitas 
mudanças positivas no cenário LGBTQ+. Entretanto, esses avanços só se 
tornaram possíveis graças às insistentes lutas do Movimento LGBTQ+ brasileiro, 
pouco se deram por vias legislativas, uma vez que a força política da maioria dos 
partidos está ligada à igreja e à uma sociedade tradicionalmente conservadora. 
Logo, os efeitos de tais conquistas têm sido limitados e paradoxais, pois ainda 
persistem as oposições, intolerância, estigmatização, e a discriminação, que, ou 
é velada e sutil, ou é gritante e profunda. Dessa forma, se mostra indispensável 
a realização de pesquisas que forcem a reflexão sobre o tema, chamando a 
atenção de toda a sociedade. A comunidade científica tem um papel importante 
nesse cenário, vez que luta, por meio de seus instrumentos para assegurar e 
efetivar a livre orientação sexual e ou identidade de gênero. Dessa forma, o 
estudo tem por objetivo problematizar o reconhecimento destas pessoas e os 
seus direitos, por meio de exposição crítica de todo esse processo, incluindo-se 
ai, a elaboração e implantação de políticas públicas de combate à lgbtfobia, de 
forma à demonstrar como a temática dos direitos LGBTQ+ tem sido, ou não, 
contemplada jurídica e socialmente. A metodologia utilizada será a da pesquisa 
bibliográfica e virtual, tanto na seara científica quanto legislativa em vigor. 
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