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Resumo:

Desde a reabertura política constituíram-se no Brasil diversos movimentos sociais, os quais,
em sua maioria,  têm reivindicações  por redistribuição.  O contexto brasileiro,  entretanto,
compõe-se, também, de movimentos que reivindicam “novos direitos”, concernentes a uma
“nova cidadania”. Dentre esses, o Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (LGBT) que, apenas recentemente, alcançou visibilidade e passou a compor o
cenário das lutas políticas.  Considerando a trajetória do movimento e o lançamento, em
âmbito federal, do Programa Brasil Sem Homofobia no ano de 2004, o presente trabalho
analisa as relações estabelecidas entre o Estado e o movimento LGBT. O objeto empírico é
a atuação do movimento baiano, no período compreendido entre 2004 e 2008, tendo como
pano de fundo os cenários sociopolíticos nacional e internacional.  Considerou-se, para a
análise, as transformações na relação entre Estado e sociedade civil e a consolidação dos
movimentos  que  demandam  por  reconhecimento,  a  partir  do  paradigma  dos  Novos
Movimentos Sociais, da teoria crítica do Reconhecimento, e das novas noções de direitos e
cidadania. A pesquisa é um estudo de caso que privilegiou dados produzidos por meio da
comunicação  informal  e  formal.  A  partir  dos  dois  eixos  de  análise  estabelecidos  –
internacionalização / interiorização e sociedade civil / Estado – identificou-se quatro tipos
de repertórios de ação: de visibilidade; de denúncia; de presença no campo político formal;
e de articulação. Os dados evidenciaram dois processos distintos: de estagnação, no que se
refere à aprovação de leis federais; e de ganhos parciais, no que se refere à implementação
de  políticas  públicas.  Apesar  da  “disposição  favorável”  do  Estado  para  programar  tais
políticas,  os  dados  sugerem  que  foi  somente  em  2006  que  os  objetivos  do  Programa
tornaram-se mais palpáveis, sobretudo nos campos da educação, cultura e direito humanos.
A despeito das dificuldades encontradas pelo movimento, pode-se dizer que tem havido uma
maior  legitimação  de  suas  demandas,  e  que  a  idéia  de  reconhecimento  tem,
progressivamente,  adentrado  a  esfera  pública  estatal.  As  estratégias  adotadas  têm
representado um avanço, e buscam, simultaneamente, a afirmação (em curto prazo),  e a
transformação (em longo prazo). Conclui-se, entretanto, que há, ainda, um longo caminho a
ser percorrido para a efetivação do Programa Brasil Sem Homofobia, tanto em nível federal
quanto estadual.
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