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Resumo 

 

O trabalho visa analisar a influência causada pela comunidade jovem LGBT e na intervenção que 

a mesma gera na sociedade de forma negativa e positiva, mostrando a vivência e dificuldade desses 

jovens que se expõem de modo a causar mais efeito e chamar mais atenção às suas demandas por 

meio de passeatas, reuniões e festas voltadas ao público homossexual e a pessoas solidarias à causa. 

O objeto de estudo foi o coletivo Gaytacazes criado por estudantes da Universidade Federal 

Fluminense na cidade de Campos dos Goytacazes no estado do Rio de Janeiro, e a metodologia 

utilizada foi a observação participante através da inclusão e participação nos eventos e debates. 

Palavras chave: Homossexualidade; luta; direitos; dominação; violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

 
This study aims to analyze the influence caused by the Young LGBT Community and the 

interference it generates in society, in a negative and a positive way showing the experience and 

difficulty of these young people who expose themselves in order to cause more effect and to call 

more attention to their demand through parades, meetings and parties aimed at the homosexual 

public and people in solidarity with the cause. The object of study was the collective Gaytacazes, 

created by students of Fluminense Federal University in the city of Campos dos Goytacazes in the 

state of Rio de Janeiro and the methodology used was the participant observation through inclusion 

and participation in events and debates. 

 

Keywords: homosexuality; contest; rights; domination; violence. 
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    INTRODUÇÃO 

 

 

Movimentos ativistas surgiram na década de 70 nos Estados Unidos defendendo os ideais 

LGBT, feministas e negros fazendo emergir assim uma reviravolta no cenário político e social. A 

concentração não se caracterizava de uma homogeneidade visto que abrangia convicções de todas 

as minorias que reivindicavam seus direitos de forma a se fazer ver e ouvir.  

A luta pelo reconhecimento da diversidade e por direitos sociais por parte da comunidade 

homossexual acabou levando questões vistas antes como particulares para uma mobilização 

pública que ganhou força e cada vez mais adeptos.  Muitas transformações se sucederam desde o 

início dos movimentos ao decorrer das décadas assim como o surgimento cada vez maior de 

simpatizantes que mesmo não partilhando das mesmas opções sexuais dos manifestantes apoiavam 

a legalização da garantia da cidadania da comunidade LGBT; um maior apoio do poder público 

também foi uma das características do crescimento desse movimento.  

A revelação da orientação sexual nunca se deu de forma pacífica. A discussão serviu como 

base para livros, pesquisas, teorias e sendo determinante de muitas mudanças e demandas sociais 

e políticas. Ainda hoje é motivo para violência, debates e ocasiona discussões em muitos ambientes 

públicos e privados; em pleno século XXI é de se considerar que o respeito, liberdade e os direitos 

como cidadãos já deveriam estar plenamente integrados na vida de qualquer indivíduo.  

A sua autoconsciência como homossexual é, em todo processo de se revelar, a parte mais 

importante e delicada tornando, no entanto, uma tarefa árdua devido as muitas reprovações e 

demonstrações de desprezo de pais, pessoas próximas e principalmente de estranhos. É a fase em 

que o jovem percebe a importância de se solidificar uma maior e melhor compreensão sobre direito 

e também respeito ao que se é visto como diferente, os LBGT. 

Os direitos humanos são direitos pertinentes a todos os seres humanos independente de 

qualquer distinção como raça, idioma, sexo, entre outros, incluindo o direito à liberdade de todos 

e quaisquer indivíduos. A liberdade, porém, se baseia também na de opinião, direito ao trabalho e 

educação. Contrariando, no entanto, o que deveria ser uma lei para todos, as questões relacionadas 

a discriminação e desigualdade são dificuldades encontradas pelos grupos de minoria a 

considerável tempo; negros, mulheres, imigrantes e homossexuais já sofreram ou sofrem alguma 
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forma de discriminação e são muitas vezes, na sociedade, grupos marginalizados devido a aspectos 

sociais, culturais, entre outros.  

Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, pansexuais, transgênero, cisgênero, entre outras, 

são algumas das identidades de gênero atualmente utilizadas para distinguir a orientação sexual 

que cada indivíduo melhor se auto identifica. Partindo do ideal de uma sociedade que é considerada 

segundo seus índices de violência contra mulheres, negros e gays, uma sociedade heteronormativa, 

branca, machista onde qualquer opção que se desvie da vigente acaba se tornado estigmatizada, as 

minorias acabam por serem vítimas frequentes de forte preconceito. Últimos dados apontam que o 

Brasil está atrás de países como Gana e Tanzânia no ranking de nações com maiores diferenças em 

desigualdade de gênero; ocupando o 82º lugar, a maior problemática apresentada pelo país foi em 

relação ao mercado de trabalho e a desigualdade salarial.  

Em termos institucionais é missão da Secretaria de Diretos Humanos da Presidência da 

República e da Coordenação Geral de Promoção dos Direitos LGBT a realização de projetos 

direcionados aos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, assim como a 

implantação de políticas públicas que visem extinguir a discriminação contra os mesmos, como na 

Lei Nº 5003 de 2000 em tramitação no Congresso Nacional que tem por objetivo “criminalizar a 

homofobia” (medo de homossexuais). ” 

Atualmente é possível ouvir discursos de aceitação e repulsa perante a causas homossexuais 

de forma mais claras e diretas. São criadas ações governamentais de mobilização para evitar a 

crescente violência sofrida pelo público LGBT, assim como a abertura de dados sobre essa 

violência para o que o público tenha proporção do que sofrem os homossexuais. Em 2013 como é 

exposto no site da Secretaria Especial dos Direitos Humanos foram registrados mais de 3.000 

abusos no disque direitos humanos. Muitas vezes, no entanto se é mascarado a realidade vivida 

pelos homossexuais que ainda sofrem constantes discriminações e violência físicas e morais.  

A luta da comunidade homossexual ainda está longe de chegar ao fim pois não só lhes são 

retirados direitos sociais, políticos e civis. No ano passado o estatuto da família, através do projeto 

de lei 6583/13, aprovou o conceito de família como a união de homem e mulher. Também em 2015, 

por pressão religiosa, oito Estados brasileiros retiraram a ideologia de gêneros do plano de 

educação, assim como debate de ideologia e orientação sexual, mostrando que os direitos humanos 

também ainda não fazem parte da realidade LGBT. Contudo, conquistas como o direito ao uso do 
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nome social no Estado do Rio de Janeiro pelos travestis e transexuais lhes foram concedidos através 

do decreto de nº 43.065 do dia 08 de junho de 2011.  

Perante todas essas questões é possível notar que mesmo com alguns direitos conquistados 

muito ainda se tem que reivindicar; por este motivo é de suma importância mostrar a atual forma 

de luta por direitos sociais e a violência sofrida pela comunidade homossexual jovem ao longo da 

última década na cidade universitária de Campos dos Goytacazes de forma a englobar a 

conscientização por meio de passeatas, palestras e festas feito pelos mesmos. 

Atualmente por meio de maiores aberturas e possibilidades tanto governamentais quanto 

sociais a comunidade homossexual, principalmente os jovens, estão mais participativos na luta, 

levantando a bandeira LGBT, falando de forma mais aberta e principalmente se expondo de forma 

mais firme. No entanto, quanto mais espaço ganham maior é o número de violências sofridas por 

eles e por tal motivo uma das pautas cada vez mais importantes é pelo fim da homofobia, que é a 

forma mais grave de preconceito, caracterizada pela humilhação e muitas vezes violência verbal e 

física.  

A forma mais livre e gritante de agir e protestar acaba, pois, por ocasionar maior forma de 

violência entre os que não aceitam a diversidade de gênero fazendo assim com que a taxa de 

assassinatos contra homossexuais, travestis e lésbicas tenha registrado um aumento de 31% desde 

o último registro em 2009; os dados foram divulgados nesta segunda feira (23 de maio de 2016) 

pelo GGB – Grupo Gay da Bahia.  

Por ser uma cidade que abriga inúmeras instituições de ensino superior, Campos dos 

Goytacazes possui muitos jovens engajados na luta LGBT. Organizam festas voltadas a esse 

público e aberta a quem quiser apreciar apresentações de transexuais e transgêneros; assim como 

que nas próprias faculdades existem grupos voltados na conscientização de seus ideais. 

 A Universidade Federal Fluminense possui o coletivo Gaytacazes que tem por objetivo: 

“desconstruir estereótipos que nós- os LGBT's - carregamos todos os dias, apenas por sermos 

realmente quem somos! ”; também o Instituto Federal Fluminense dispõe do núcleo de Gênero, 

Diversidade e sexualidade (NUGEDIS) que tem por princípio “a propagação de ações relacionadas 

à educação sem homo e transfobia e a diversidade de gênero, visando respeito à livre orientação 

sexual e as relações igualitárias entre todos.” 
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  A escolha do tema foi feita a partir da vivência enquanto estudante da Universidade 

Federal Fluminense em vista da demanda de pautas levantadas pelos coletivos e núcleos de 

participação jovem da cidade de Campos dos Goytacazes pela causa LGBT. É de muita relevância 

defender que a causa homossexual não se torna menos frágil devido à grande amplitude que se 

formou a partir de umas décadas e que é na juventude muitas vezes a época com a qual o indivíduo 

autodeclara sua identidade sexual.  

Através dessa linha de pensamento é importante mostrar o impacto causado pelos LGBT e 

simpatizantes jovens de Campos dos Goytacazes ao longo dos anos em uma sociedade considerada 

tradicionalista e conservadora, as mudanças causadas pela conscientização de seus direitos para a 

população leiga e a violência que muitas vezes é encoberta por uma ideia errônea de que a 

homofobia ficou no passado.  
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1. DISCUSSÃO INICIAL DE GÊNERO: O FEMININO  

 

Atualmente muito se discute sobre questões de violência e falta de recursos relacionados a 

saúde, cidadania e de diretos civis e humanos voltados a públicos que ainda são considerados ‘de 

minoria’; grupos esses que iniciaram suas lutas após anos de repressão e silêncio como será 

mostrado no trabalho apresentado a seguir. É de se acrescentar, no entanto que o foco segue pela 

luta e conscientização das questões relacionadas a gênero e a luta LGBT que se iniciou juntamente 

com as demais lutas sociais a partir da década de 60. 

A falta de conscientização sobre problemas relacionados às mulheres foi inicialmente um 

dos primeiros questionamentos para uma luta que posteriormente se tornou não só do gênero 

feminino mas abrangeu toda a noção de gênero como escolhido e não imposto. Neuma Aguiar em 

sua obra “Gênero e Ciências Humanas: desafio ás ciências desde a perspectiva das mulheres” nos 

cita que o Brasil era constituído de um “poder autoritário do sistema de formação escolar” 

(AGUIAR, 1997, p. 13) onde o país dava pouca ou nenhuma chance e espaço para se problematizar 

a discussão de gênero, sobretudo no caso das mulheres que eram compreendidas pela sua função 

biológica e não por seu lugar social.  

O ingresso nos estabelecimentos de ensino superior e a institucionalização do divórcio 

foram grandes passos para uma luta por igualdade. “A perspectiva de erguimento de um novo 

sujeito traz à tona alguns projetos políticos, em que se destaca o de apropriação, pelas mulheres, 

da gestão sobre seus corpos” (AGUIAR, 1997, p. 11). 

No pensamento clássico antropológico como mostra Neuma Aguiar em sua obra, o homem 

por vezes representa a mulher sendo essa insuficiente e ele o total. Assim como em relações de 

trocas matrimoniais que garantem aliança e comunicação entre grupos de parentesco; a mulher é 

considerada como objeto de produção e reprodução e o casamento como uma relação contratual.  

A partir dos anos 60 principalmente no final da década de 70, visto que a diferença entre 

homens e mulheres já era um problema a ser analisado, inicia-se os movimentos das mulheres por 

direitos e igualdade jurídica, política e econômica. No contexto da ditadura militar os grupos vistos 

como minorias como negros e homossexuais uniram-se aos grupos feministas e iniciaram uma 

corrida por visibilidade social lutando por igualdade e respeito.  Dessa discussão e luta feminina o 

debate sobre a diferenças tanto racial quanto sexual se iniciaram.  
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 A palavra gênero, como cita a autora, foi então inicialmente utilizado pelas feministas 

americanas para “acentuar o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo” 

(AGUIAR, 1997, p. 101) visto que “A palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico 

implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual” (AGUIAR, 1997 p. 101). 

Rejeitar essa oposição entre o masculino e o feminino assim como recusar a necessidade da 

ideia de um caráter fixo iniciaram os estudos sobre gênero. A tradição nesses casos vista muita das 

vezes como a base do poder patriarcal institui autoridade do patriarca sobre esposas e filhos; apesar 

da revolução liberal ter emancipado os filhos adultos, as mulheres mantinham suas condições de 

submissão e obediência. “Já no sistema patriarcal, a autoridade é garantida pela sujeição pessoal. 

A forma de dominação é assemelhada por Weber à escravidão” (AGUIAR, 1997, p. 172). 

A religião também influenciou em muito o controle da liberdade, principalmente corporal 

feminina, sendo uma instituição que reafirma o domínio masculino tanto na família quanto nos 

demais órgãos da sociedade. Assim mesmo cita a autora em sua obra utilizando o autor e sociólogo 

Max Weber que muito explora o campo da religião e poder em seus escritos.  Neuma Aguiar 

utilizando do pensamento de Weber cita: “O sistema religioso, portanto, é denominado por homens 

que estabelecem prática de controle da sexualidade particularmente voltadas para a interdição do 

acesso e até mesmo da visão do corpo feminino. ”  (AGUIAR, 1997, p. 177) 

 O desmerecimento lançado sobre o feminino é então uma forma de também engrandecer o 

masculino com inúmeras significações sociais e com a ideia de que o masculino é, pois, a medida 

de todas as coisas. Visando essas significações nota-se que termos como alto, duro, reto, seco são 

associados ao homem de forma a coloca-los como superior ao contrário da mulher. Pierre Bourdieu, 

sociólogo francês, trata dessa temática em sua obra “A dominação Masculina” nos mostrando que 

economicamente, fisicamente e culturalmente a mulher é posta como o impuro. “A força da ordem 

masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a visão androcêntrica impõe-se 

como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos que visem a legitima-la” 

(BOURDIEU, 2003, p. 18) 

A virilidade então é posta como justificativa natural para a diferenciação social entre os 

gêneros e dessa forma como citado a cima, a ordem masculina é a ordem social que acaba, pois, 

legitimando de forma simbólica a dominação. Até a postura dita como feminina é repleta de 

significação moral como por exemplo o simples ato de sentar-se, que para a mulher segue regras 
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como coluna reta e pernas fechadas, como cita o autor Bourdieu “como se a feminilidade se medisse 

pela arte de ‘se fazer pequena’. (BOURDIEU, 2003, p. 39) 

Simone de Beauvoir, escritora, ativista política e feminista, em sua obra “O Segundo Sexo” 

demonstra que o órgão masculino é exaltado desde pequeno para reforçar a virilidade do homem. 

A superioridade masculina é também mostrada através da maior exigência e dureza no tratamento 

dos meninos em relação as meninas que são mimadas por mais tempo. Em contrapartida, por meio 

de censuras e cumprimentos as meninas acabam sendo influenciadas pelas imagens vistas e 

palavras de ordem educacional transmitida pela família e pelo próprio ambiente, descobrindo que 

precisa ser bonita para agradar. Nesse sentido a caracterização da mulher “feminina” é um destino 

imposto pelos educadores e pela sociedade e não um dado biológico. 

Mas, na visão de Bourdieu, o homem também é prisioneiro de toda a representação 

dominante e da necessidade de afirmar sua virilidade. “A virilidade, como se vê, é uma noção 

eminentemente relacional, construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra a 

feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída, primeiramente, dentro de si 

mesmo. ” (BOURDIEU, 2003, p. 67). Nesse ponto é compreendido pelo autor que a pior 

degradação para o homem envolvendo a sexualidade e o poder seria ser transformado em mulher.  

Neuma Aguiar cita em sua obra sociólogos, economistas e historiadores que levantam suas 

opiniões sobre o tema de dominação e exploração feminina. Em uma dessas passagens a autora 

apresenta o conceito de gênero em duas partes: “de um lado, o gênero é um elemento constitutivo 

de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos; de outro lado, o gênero é uma 

forma primeira de significar as relações de poder”. (AGUIAR, 1997, p. 103) 

Com base nessa ideia de relação de poder é mostrado pela autora que muitas vezes a mesma 

acaba sendo vista como algo natural e universal 

Definir a submissão imposta às mulheres como uma violência simbólica ajuda a 

compreender como a relação de dominação – que é uma relação histórica, cultural 

e linguisticamente construída – é sempre afirmada como uma diferença de ordem 

natural, radical, irredutível, universal. (AGUIAR, 1997 p. 107) 

 

Economicamente falando e colocando o trabalho doméstico em relação ao sistema 

capitalista e a economia de mercado, Neuma cita que: 

Alguns estudos marxistas-feministas que argumentam que as mulheres na esfera 

doméstica são exploradas por seus companheiros sejam eles trabalhadores ou até 
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capitalistas, pois o trabalho doméstico é o tipo mais comum de trabalho não pago. 

(AGUIAR, 1997 p. 141) 

 

Também na obra de Bourdieu se é visto que independente do que façam, mesmo que 

trabalhos iguais, os homens vão sempre ser vistos como mais qualificados em comparação ao que 

for relacionado ao feminino. Homens sempre dominaram o espaço público e áreas de poder e 

mulheres se encarregam de espaços privados como o lar assim como áreas educativas, serviços 

sociais e de produção simbólica. Baseado na relação de gênero a história acaba por se des-

historicizar devido a constante separação criada entre homens e mulheres; a heterossexualidade é 

vista então como padrão universal do que é tido como prática sexual ‘normal’.  

Essa ordem social sexualmente ordenada onde as mulheres têm seus destinos previstos de 

acordo com essa normalidade imposta a elas, de carreiras que não lhes seriam destinadas, acaba 

muitas vezes por levar a aceitação das mesmas; esse desestímulo sofrido pelas mulheres ao longo 

da vida faz com que se sintam realmente incapazes e fracas. 

 Bourdieu utiliza o termo “impotência apreendida” para intitular essa ação que acaba por 

desencoraja-las para certas carreiras principalmente técnicas e científicas que são mais voltadas 

para os homens. Instituições, famílias, igrejas, escolas, o homem e o próprio Estado atuam como 

agentes que reproduzem as estruturas de dominação que em um constante trabalho histórico e 

acabam por transformar esse domínio em algo natural como já mostra Bourdieu em sua obra 

 

O efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia, de gênero, de cultura, de 

língua, etc.) se exerce não na lógica pura das consciências cognoscentes, mas 

através dos esquemas de percepção, de avaliação e de ação que são constitutivos 

dos habitus e que fundamentam, aquém das decisões da consciência e dos 

controles da vontade, uma relação de conhecimento profundamente obscura a ela 

mesma. (BOURDIEU, 2003 p. 30). 

 
 

É também mostrado que a conduta das mulheres acaba sendo estabelecida de acordo com 

sua formação, que é voltada para o outro e não para elas mesmas. 
 

A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, cujo 

ser (esse) é um ser percebido (percipi), tem por efeito coloca-las em permanente 

estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas 

existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos 

receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se espera que sejam “femininas”, isto é, 

sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo 

apagadas. (BOURDIEU, 2003 p. 84) 
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Neuma Aguiar mostra que a partir dos movimentos femininas foram criados também grupos 

de auto-reflexão para conscientizar as mulheres a derrubarem as barreiras nas relações de gênero. 

Não só as mulheres foram tocadas por essas questões, gays, lésbicas, travestis, transexuais e 

bissexuais então começaram a lutar por seus direitos. Assim como a afirmação da identidade a 

partir do momento em que o indivíduo começa a perceber sua imagem no espelho. Ao ler um artigo 

apresentado em um simpósio sobre “Pedagogia para diversidade de gênero e sexualidade: 

dimensões ontológicas do ser social” da professora Gabriela da Silva é afirmado que  

 

A dirigir o foco para o caráter “fundamentalmente social”, não há, contudo, a 

pretensão de negar que o gênero se constitui com ou sobre corpos sexuados, ou 

seja, não é negada a biologia, mas enfatizada, deliberadamente, a construção 

social e histórica produzida sobre características biológicas. 1 (SILVA, 2013 p. 6) 

 

 

O biológico abrange a espécie humana enquanto o gênero abarca a questão social visto que 

as desigualdades na visão da autora acabam por ocorrer nesse campo; o ser humano com suas 

singularidades, não biológicas, são resultantes de um processo social e histórico, o corpo ganha 

sentido social onde sexualidade e identidade de gênero acabam sendo definidas por relações sociais 

de poder.  

O gênero introduziu mais uma mudança que continua sendo, ainda hoje, alvo de 

polêmica. Trata-se do fato de que o conceito sinaliza não apenas para as mulheres 

e nem torna exclusivamente suas condições de vida como objeto de análise. Em 

vez disso, ele traz implícita a ideia de que as análises e as intervenções 

empreendidas devem considerar, ou tomar como referência, as relações de poder 

– entre mulheres e homens e as muitas formas sociais e culturais que os constituem 

como “sujeito do gênero”. 2 (SILVA, 2013 p. 7) 

 

 

Judith Butler, filósofa e envolvida no estudo de questões feministas em seu trabalho 

“Problemas de gênero – Feminismo e subversão da identidade” incorporando-se de uma forma 

mais geral no tema, utiliza de diversos autores que tratam da temática de gênero. Butler afirma que 

a construção de ‘homem’ ou ‘mulher’ não decorre somente de seus corpos ‘masculinos’ ou 

‘femininos’ e sim são feitos de uma construção social. Assim a autora cita que: “Se o gênero são 

                                                           
1 Apresentação do simpósio pela professora Efetiva da Rede Estadual de Ensino de SC – Formação Licenciatura em 

Letras UNISUL – Especialização em Fundamentos da Educação UNESC – Mestranda em Educação UNISUL (2013).  
2 Ibid  
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os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que ele decorra, de um 

sexo desta ou daquela maneira”. (BUTLER, 2003, p. 24) 

 

 

 

1.1 Ampliação da luta de gênero: “é legal ser homossexual” 

 

 

A frase “é legal ser homossexual” foi uma das frases utilizadas como lema da militância 

homossexual nos anos de 1990, substituindo frases como “o sexo anal derruba o capital”, 

apresentados por Facchini (2005) em sua obra “Sopa de letrinhas? Movimento homossexual e 

produção de identidades coletivas nos anos 90”. 

A característica feminina que se apresenta também no homossexual acaba tornando este 

‘passivo’, não seguindo o que deveria ser a postura adequada de um comportamento típico 

masculino; assim como as lésbicas que acabam por adquirir características que não lhe pertencem; 

para Beauvoir (1960), não essencialmente o ser feminino é uma mulher, esta torna-se. 

A má visibilidade que é expressa nessas questões de identidade e orientação sexual que se 

desvirtuam do que se é considerado normal é para o autor Erving Goffman entendida por estigma. 

O sociólogo Goffman em sua obra ‘Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade 

Deteriorada’ (1988) se refere a um termo depreciativo, o estigmatizado por suas características, 

acaba por ser classificado com diferente do que se é considerado normal e tratado como 

inferiorizado. É no campo social que existem e se reproduzem as desigualdades e é do processo 

social e histórico que resulta as particularidades do ser humano fazendo assim com que os corpos 

acabem, pois, recebendo um sentido social. 

Durante muito tempo a homossexualidade era vista como doença e perversão como mostra 

em sua tese Izaac Azevedo dos Santos (2008, APUD James N. Green, 2000) sobre a construção 

sócio histórica da homossexualidade, assim como qualquer outro ato identificado como desviante 

do que na época era considerado aceitável; essas pessoas, assim como alcoólatras e prostitutas, 

eram retiradas do meio social para serem ‘curadas’. 

Invertido foi durante os séculos XVIII e XIX o termo utilizado para se referir aos 

homossexuais como uma forma de inversão sexual (Izaac Azevedo dos Santos 2008, APUD 
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Badinter 1992, p. 32). Somente em 1869 o termo homossexual foi empregado e posteriormente 

após um incidente de Stonewall, ocorrido em Nova York em 28 de junho de 1969 – atualmente 

considerado o Dia Internacional do Orgulho Gay - que o termo gay surge como utilizado para 

abstrair o peso psiquiátrico que homossexual ainda carregava, Izaac Azevedo dos Santos (2008, 

APUD Oliveira, 2006 p.31-32) 

As causas homossexuais, juntamente com o início dos grupos que começaram a militar por 

seus direitos nos anos de 1960 e 1970 no Brasil, sendo esses feministas e negros, possuíram 

inicialmente muita resistência com base não só religiosa e política, mas também da falta de 

informações tanto pela sociedade leiga e sem orientação quanto para a própria comunidade que não 

recebia apoio governamental. Segundo Izaac Azevedo dos Santos (2008, APUD José Silvério 

Trevisan, 2007) durante principalmente o autoritarismo presente no regime militar os 

homossexuais eram perseguidos e oprimidos por militares e policiais que utilizavam de todo tipo 

de pretexto como a “utilização de drogas” e “atentado ao pudor” para puni-los.  

Além disso como nos mostra Regina Facchini (2005) estes sofreram também com uma 

epidemia de AIDS, que acabou sendo chamada de “epidemia gay” ou “peste gay” e com a constante 

violência ocasionada pela falta de assistência e conscientização vinda de órgãos públicos.  

O projeto HSH – “Homens que fazem sexo com homens” que se iniciou em 1993, nas 

cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, teve como proposta base a intervenção e apoio psicológico 

e social, distribuição de preservativos com base na colaboração da rede de saúde pública de ambas 

as cidades e foi o primeiro grande projeto voltado a prevenção da saúde homossexual.  

A autora nos apresenta que apesar de já iniciados outros projetos, somente nesse período de 

1990 que ocorreram, de fato, iniciativas militantes que começaram a mover realmente as mudanças 

sociais necessárias para uma então compreensão das questões levantadas pelos homossexuais.  

Também nos anos 90 a Teoria Queer veio com uma diferenciação do que inicialmente foi 

utilizado para denegrir a comunidade homossexual, pois sua tradução do inglês que significa 

‘estranho’ passou a representar o ‘singular’ (Izaac Azevedo dos Santos 2008, APUD, SANTOS 

1984), questionando a ideia de uma identidade unitária assim como a homossexualidade e a 

heterossexualidade vistas como status sociais (Izaac Azevedo dos Santos 2008, APUD, Oliveira 

2006). 

 Doutor em sociologia pela USP, professor associado da UFScar e coordenador do Quereres 

(Núcleo de pesquisa em diferenças, gênero e sexualidade) da UFScar, Richard Miskolci possui 
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vários trabalhos voltados a essa temática. Assim como em “A Teoria Queer e a Sociologia: o 

desafio de uma analítica da normalização” o autor finaliza o dossiê com a passagem de que a teoria 

“Trata-se de um objetivo científico que teria também implicações políticas, pois permitiria 

compreender e contestar os processos sociais que se utilizam das diferenças como marcadores de 

hierarquia e opressão” (MISKOLCI, 2009, p. 178) 

Os movimentos sociais LGBT eram vistos como “alternativos” e “libertários” já que não 

tinham por interesse a luta por conflitos de classe; passeatas tiveram também forte influência nesse 

período visto que já levaram mais de um milhão de integrantes e simpatizantes da causa para as 

ruas, principalmente na cidade de São Paulo.  

O surgimento das questões homossexuais levadas a público está inteiramente ligado a 

criação do grupo “Somos: Grupo de afirmação homossexual” mais conhecido simplesmente como 

“Somos” criado no ano de 1978, em São Paulo, que é considerado o primeiro estado a aderir esta 

luta. O intuito do núcleo era inserir o homossexual na sociedade, assim como informar a própria 

sociedade sobre a comunidade LGBT;  

O título da obra de Regina Facchini (2005) é escolhido com base nas várias siglas já 

utilizadas pela comunidade ao longo dos anos; a autora exibe em sua obra que em 1993 a sigla 

utilizada para identificar o movimento era MGL (movimento de gays e lésbicas), a partir de 95 era 

utilizado GLT referente a gays, lésbicas e travestis, de 1999 em diante passa a ser conhecido como 

GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgênero). Com base nessas inúmeras mudanças de siglas ao 

longo dos anos, Regina cita que a mídia acabou por ironizar as trocas e utilizar do termo “sopa de 

letrinhas” para se referir as tentativas de melhor nomear o movimento. 

É nítido pois, que além de todos os problemas externos já naturalmente enfrentados pelos 

homossexuais, a heterogeneidade do próprio grupo que consta com as particularidades dos 

membros de cada sigla ajudaram, a dificultar a linearidade do movimento ao longo do tempo. Barth 

(1998) já é utilizado pela autora ao empregar o termo identidade social onde “perguntar pelo 

processo de construção de identidade constitui uma forma de apreender a dinâmica interna de um 

movimento num determinado contexto social” (FACCHINI, 2005, p. 29). Aqui a identidade é vista 

como as demarcações que os conjuntos constroem em relação a outros.  

Michel Foucault, filósofo e teórico social aborda em sua obra “História da Sexualidade I: a 

vontade de saber” a questão da interferência do poder sobre os corpos e seus prazeres. Segundo 

Foucault (1977), a legitimidade do casal visto como procriador acaba por estabelecer a lei que será 
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imposta aos demais. Ao sexo que é então visto como ‘proibido’ e qualquer que seja a menção a 

este é vista como um desrespeito, um ato de transgressão. 

 

A homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade quando foi 

transferida, da prática da sodomia, para uma espécie de androgenia interior, um 

hermafroditismo da alma. A sodomia era um reincidente, agora o homossexual é 

uma espécie (FOUCAULT, 1977, p.51) 

 

 Segundo Butler (2003) a noção de gênero muitas vezes acaba se subordinando à de 

identidade, ou seja, ser um determinado gênero em virtude do seu sexo, do seu desejo sexual, etc. 

Assim cria-se uma estrutura oposta entre sexo, gênero e desejo e contra o próprio “sexo oposto”. 

Nesse sentido para a autora existem normas que ditam oposições entre o “masculino” e o 

“feminino”, essas normas decorrem de relações políticas que acabam por adicionar uma estrutura 

ao significado da sexualidade. 

 Butler ainda cita Foucault – que enxerga a sexualidade como sempre carregada de poder –  

 

No primeiro volume de A história da sexualidade, Foucault argumenta que o 

construto unívoco do “sexo” (a pessoa é de um sexo, e portanto, não é de outro) é 

(a) produzido a serviço da regulação e do controle sociais da sexualidade; (b) 

oculta e unifica artificialmente uma variedade de funções sexuais distintas e não 

relacionadas e (c) então aparece no discurso como causa, como essa essência 

interior que tanto produz como torna inteligível todo tipo de sensação, prazer e 

desejo como específicos de um sexo. Em outras palavras, do ponto de vista casual, 

os prazeres corporais não são meramente redutíveis a essa essência aparentemente 

especifica do sexo, mas se tornam prontamente interpretáveis como manifestações 

ou signos de “sexo” (BUTLER, 2003, p.141) 

 

 

É citado ainda pela autora a republicação que Michel Foucault fez do diário de Herculine 

Barbin, intitulado de “Diários de Herculine Barbin, um hermafrodita francês do século XIX”; 

declarada desde seu nascimento como sendo do sexo feminino com o nome de Adélaïde Herculine 

Barbin, porém após um exame médicou foi analisado que Herculine possuia além dos órgãos 

femininos também orgãos masculinos passando assim a ser considerada do sexo masculino e sendo 

chamada de Abel Barbin. Para Foulcalt “Herculine não é uma “identidade”, mas a impossibilidade 

sexual de uma identidade”. Herculine se suicidou devido a uma solidão que a assolou pois ela 

acabou adquirindo uma raiva primeiramente contra os homens e depois contra o mundo todo. 
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A identidade de gênero diferente do sexo biológico, onde o orgão sexual é o diferenciador, 

é a forma como a sexualidade é expressada visto que a sociedade impõe regras de como se portar 

sendo menino ou menina; a forma como a pessoa se enxerga diferente do seu orgão sexual de 

nascimento e o que define a orientação a qual a pessoa se sentira atraída é sua identidade sexual, 

esta é também construída socialmente.  

 

 

1.2 A luta por direitos sociais, políticos, civis e humanos   

 

Como citado anteriormente o aumento da participação sobre causas relacionadas ao público 

LGBT teve seu ápice de crescimento a partir dos anos 90 (Facchini, 2005) tanto pela 

conscientização e apoio de órgãos públicos quanto pela própria participação de mais grupos gays 

e lésbicos nos encontros nacionais feitos pelos homossexuais em várias regiões do Brasil. Assim 

como nos expõe Regina Facchini (2005) durante um desses encontros, mais precisamente o VII 

Eblho (Encontro brasileiro de lésbicas e homossexuais) que ocorreu em setembro de 1993, foram 

decididas as seguinte deliberações: 

 

- Que a discussão de gênero (diferenças entre gays e lésbicas) seja permanente; 

- Que se crie uma Comissão de Direitos Humanos para Gays e Lésbicas; 

- Que se encaminhem ações conjuntas mais efetivas (participação do movimento em relação ao 

consórcio de vacinas); 

- Que se estabeleçam bandeiras comuns de luta para o Movimento Brasileiro de Gays e Lésbicas; 

- Que se efetive intercâmbio de materiais, ações, entre os grupos, sobre violência; 

- Que os grupos de gays e lésbicas tenham algum tipo de atuação em relação ao Código Civil e 

Penal; 

- Que as ONGs de Direitos Humanos acompanhem os processos (questão da impunidade) e 

inquéritos relativos a gays e lésbicas;  

- Que se crie um departamento jurídico de Direitos Humanos do movimento de Gays e Lésbicas 

(MBGL); 

- Que se utilizem os meios de comunicação de outros movimentos sociais para veicular as lutas do 

MBGL; 
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- Que se socialize a mala direta de agências financeiadoras; 

- Que gays e lésbicas participem do I Congresso de Movimentos Populares (Manual de Apoio do 

VII EBGL, p.13-14). 

 

Desse período em diante o crescimento de grupos de atuação na luta por direitos e o 

aumento na diversidade dos mesmos ocasionou “um reflorescimento do movimento homossexual 

nos anos de 1990” (FACCHINI, 2005, p.149). A partir da epidemia de AIDS, que ficou conhecida 

como epidemia gay, ocorreu uma maior visibilidade médica sobre as questões homossexuais, 

ocasionando um ‘boom’ para melhorias públicas voltadas principalmente a saúde.  

Em 2004 juntamente com os programas de combate a AIDS foi lançado o programa: “Brasil 

Sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e de 

promoção a cidadania homossexual”, criado pelo Ministério da Saúde com o propósito de igualar 

os direitos de cidadania e lutar contra a violência sofrida pelos homossexuais. As ideias principais 

do programa são: 

- A inclusão da perpectiva de não-discriminação por orientação sexual e de promoção dos direitos 

humanos de gays, lésbicas, trangêneros e bissexuais, nas políticas públicas e estratégias do Governo 

Federal, a serem implantadas (parcial ou integralmente) por seus diferentes Ministérios e 

Secretarias. 

- A produção de conhecimento para subdisiar e elaboração, implantação e avaliação das políticas 

públicas voltadas para o combate à violência e à discriminação por orientação sexual, garantindo 

que o Governo Brasileiro inclua o recorde de orientação sexual e o segmento GLBT em pesquisas 

nacionais a serem realizadas por instâncias governamentais da administração pública direta e 

indireta. 

- A reafirmação de que a defesa, a garantia e a promoção dos direitos humanos incluem o combate 

a todas as formas de discriminação e de violência e que, portanto, o combate à homofobia e a 

promoção dos direitos humanos de homossexuais é um compromisso do Estado e de toda a 

socidade brasileira - (Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Combate à Discriminação 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos – SEDH; Manual de distribuição gratuita; 2004). 
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Atualmente, pesquisas mostradas no site da Secretaria Especial de Direitos Humanos do 

Ministério da Justiça e Cidadania, sobre os dados estatísticos relacionados a violência sofrida pelo 

público LGBT no Brasil,  informa que em 2013 (último ano em que a pesquisa foi realizada):  

 

Foram reportadas 9,31 violações de direitos humanos de caráter homofóbico do 

total de violações no dia. A cada dia, durante o ano de 2013, 5,22 pessoas foram 

vítimas de violência homofóbica do total de casos reportados no país. ” Essas 

análises foram baseadas no Disque 100 (Disque Direitos Humanos), da Ouvidoria 

da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e Ouvidoria do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Como informa o site, esses últimos órgãos (SPM e o SUS) “lidam 

em suas ouvidorias com a população LGBT e possuem esse registro sobre as 

violações que vêm sendo cometidas contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

e transexuais.3 

 

 

É possível notar que mesmo com melhorias ao longos dos anos e com mais políticas 

públicas e incentivo em relação as demandas homossexuais, o Brasil ainda possui um alto índice 

de violência e intolerância. Entre outras informações também é exposto pelo relatório que em 2013 

a grande maioria dos casos de violência denunciadas são sofridas pelo sexo biológico masculino 

(92,1%), dentre eles os que manifestam identidade feminina. “ Importante frisar que entre os 92,1% 

das vítimas de sexo biológico masculino, estão aqueles e aquelas que se apresentam em corpos 

femininos e ainda assim são classificados como masculino.” 

Como já declarou Simone de Beauvoir em seu Livro ‘ O Segundo Sexo’ que  “ninguém 

nasce mulher: torna-se mulher.” (BEAUVOIR, 1960, p.9) Judith Buther reafirma essa declaração 

colocando a mulher como sendo um processo (BUTLER, 2003, p 58). Visto por esse ângulo a 

identidade feminina apresentada pelos agredidos transmite aos agressores a visão de sexo frágil 

colocada na construção simbólica da mulher, onde a feminilidade é colocada como inferior a 

masculinidade.  

Outro ponto ressaltado no relatório é que a discriminação por orientação sexual e identidade 

de gênero ficam em primeiro lugar das violações de subtipo reportadas, passando a frente da racial, 

religiosa, social, entre outras. Desde o ano 2000 são efetivadas leis que tentam garantir a segurança 

e cidadania da população LGBT; No site da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério 

                                                           
3 Trecho do Relatório de Violência Homofóbica no Brasil: ano 2013 feito pela Secretaria Especial de Direitos Humanos 

do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Disponível no site 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt 
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da Justiça e Cidadania são apresentados os projetos e políticas públicas oferecidos pelos Estados 

brasileiros que tem por objetivo garantir  os direitos humanos do público LGBT.   

No  Estado do Rio de Janeiro essas são as leis já criadas para tal fim:  

 

- Lei nº 3406 de 15 de maio de 2000 “Estabelece penalidades aos estabelecimentos que discriminem 

pessoas em virtude de sua orientação sexual, e dá outras providências”. 

- Decreto nº 41.798 de 02 de abril de 2009 “Cria o Conselho dos Direitos da População de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências”.  

- Decreto nº 43.065 de 08 de julho de 2011 “Dispõe sobre o direito ao uso do nome social por 

travestis e transexuais na administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 

providências”. Cabo Frio - Lei nº 2.334 de 7 de janeiro de 2011 "Institui o Dia Municipal de 

Combate à Homofobia e dá outras providências". Mesquita – Lei nº 538 de 10 de julho de 2009 

“Institui o Dia Municipal contra a homofobia”. 

- Rio de Janeiro – Lei nº 2.475 de 12 de setembro de 1996 “Determina sanções às práticas 

discriminatórias na forma que menciona e dá outras providências”. “Parágrafo único – Entende-se 

por discriminação, para os efeitos desta Lei, impor às pessoas de qualquer orientação sexual 

situações tais como: I - constrangimento; II – proibição de ingresso ou permanência; III – 

atendimento selecionado; IV – preterimento quando da ocupação e/ou imposição de pagamento de 

mais de uma unidade, nos casos de hotéis, motéis e similares”.  

- Rio de Janeiro – Lei nº 4.766 de 23 de janeiro de 2008 “Cria no âmbito do Município do Rio de 

Janeiro o Programa de Assistência à Diversidade Sexual e ao Combate ao Preconceito e à 

Discriminação de dá outras providências”.  

- Rio de Janeiro – Lei nº 4.774 de 29 de janeiro de 2008 “Estabelece medidas destinadas ao combate 

de toda e qualquer forma de discriminação por orientação sexual no Município e dá outras 

providências”. 

- Rio de Janeiro – Decreto nº 30.033 de 10 de novembro de 2008 “Regulamenta as Leis nº 2.475, 

de 1996, e nº 4.774, de 2008, e dá outras providências”.  

- Rio de Janeiro – Decreto nº 33.376 de 2 de fevereiro de 2011 “Cria a Coordenadoria Especial da 

Diversidade Sexual no Gabinete do Prefeito – GBP”.  

- Rio de Janeiro – Decreto nº 33.489 de 11 de março de 2011 “Altera a denominação do Comitê de 

Garantia de Direitos, transfere sua competência, modifica sua estrutura e demais disposições”. 

“Art. 1º Fica alterada a denominação do “Comitê de Garantia de Direitos” para “Comitê Carioca 

da Cidadania LGBT”, o qual passa para competência da Coordenadoria Especial da Diversidade 

Sexual”.  

- Rio de Janeiro – Decreto nº 33.536 de 25 de março de 2011 “Dá nova redação a artigos do Decreto 

nº 30.033, na forma que menciona”.  

- Rio de Janeiro – Decreto nº 33.815 de 18 de maio de 2011 “Dispõe sobre a obrigatoriedade do 

aviso nos postos de atendimento dos serviços públicos municipais” acerca da Lei nº 2475/96 que 

proíbe a discriminação aos LGBT e fornece contatos para denúncia na CEDS.  

- Rio de Janeiro – Decreto nº 33.816 de 18 de maio de 2011 “Dispõe sobre a inclusão e uso do 

nome social de pessoas travestis e transexuais no âmbito da Administração Direta e Indireta”.  

- Rio de Janeiro – Resolução Conjunta CEDS/SMAS Nº 001/2011, de 18 de maio de 2011, 

“Reformula o ‘Projeto Damas’ através de uma parceria entre a Coordenadoria Especial da 

Diversidade Sexual (CEDS RIO) e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). 

Resolução Conjunta CEDS/SMAS Nº 003/2013, de 27 de março de 2013, “Prorroga o prazo para 
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conclusão das turmas do Projeto Damas, parceria entre a Coordenadoria Especial da Diversidade 

Sexual (CEDS RIO) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS)”, criando mais 

quatro novas turmas.  

- Rio de Janeiro – Resolução Conjunta CEDS/SMAS Nº 002/2011, de 18 de maio de 2011, “cria o 

projeto ‘Balcão Carioca da Cidadania’ uma parceria entre a Coordenadoria Especial da Diversidade 

Sexual (CEDS RIO) e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).  

- Rio de Janeiro – Portaria nº 01, de 18 de maio de 2011, “Estabelece a atuação da Coordenadoria 

Especial da Diversidade Sexual para inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate 

ao ‘bullying’ motivado pela homofobia” nas escolas municipais. Criacao posterior do programa 

"Rio Escola sem Preconceito.  

- Rio de Janeiro – Decreto nº 35.816 de 28 de junho de 2012 “ Estabelece a atuação da 

Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual para inclusão de medidas de conscientização, 

prevenção e combate a violência motivada pela homofobia” – notificação compulsória da rede de 

saúde a Coordenadoria através do Sistema SINAN.  

- Rio de Janeiro – Resolução Conjunta SMS/CEDS Nº 056 DE 19 DE JUNHO DE 2013 “Dispõe 

sobre a instituição do Programa de Atenção Integral à Saúde da População de Transexuais e 

Travestis na Rede Municipal de Saúde do Rio de Janeiro”.  

- Rio de Janeiro – Convênio de Cooperação que entre si celebram o Estado do Rio de Janeiro, por 

meio da Secretaria de Estado de Segurança, tenho por órgão de execução aa Polícia Civil do Estado 

do Rio de Janeiro e a Cidade do Rio de Janeiro, por meio da Coordenadoria Especial da Diversidade 

Sexual, tendo por escopo disciplinar a atuação conjunta do combate à discriminação e violência 

em razão da orientação sexual de 02 de abril de 2013. (Dados disponíveis no site do Ministério da 

Justiça e Cidadania, Secretaria especial de Direitos Humanos – Disponível em 

<http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/legislacao>. Acessado em: 20 de nov. 2016) 

 

É possível notar pelos índices demonstrados anteriormente que muito ainda carece de ser 

feito para que exista uma justa forma direitos para lésbicas, gays, bissexuais e trans; O ‘Manifesto 

Contrassexual – Práticas subversivas de identidade sexual’ de Paul B. Preciado, nascida como 

Beatriz Preciado, um filósofo transgênero que possui em suas obras várias contribuições para as 

questões de gênero e também voltadas a teoria queer, cita em uma de suas passagens “ Já não se 

trata de romper os tímpanos, mas de abrir os ânus” (PRECIADO, 2014, p.80). 

Em sua obra, Beatriz utiliza de  

zonas esquecidas pelas análises feministras e queer: o corpo como espaço de 

construção biopolítica, como lugar de opressão, mas também como centro de 

resistência. Em sua declinação política, as novas tecnologias da sexualidade que 

aqui são propostas mostram que o corpo é também o espaço político mais intenso 

para levar a cabo operações de contraprodução de prazer. (PRECIADO, 2014, 

p.13) 
 

Desse modo a contrassexualidade visa a descontrução da naturalização do gênero, deseja a 

proporcionalidade dos corpos e que esses não sejam reconhecidos por homens e mulheres mas sim 

como “corpos-falantes”. Na visão da autora: “ É preciso pensar o sexo, pelos menos a partir do 
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século XVlll, como uma tecnologia biopolítica. Isto é, como um sistema complexo de estruturas 

reguladoras que controlam a relação entre os corpos, os instrumentos, as máquinas, os usos e os 

usuários.” (PRECIADO, 2014, p.79) 
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2. ENTRANDO EM CAMPO: INÍCIO, DÚVIDAS E RECORTES 

 

  Afastar-se do objeto de estudo acaba por eliminar algumas importantes colaborações que 

são necessárias para a pesquisa de campo. Estar presente é dessa forma um marco importante para 

relatar a vivência dos observados assim como é significativo incluir o observador nas situações de 

experiências vividas. Assim como o antropólogo francês, François Laplantine em sua obra 

‘Aprender Antropologia’ relata: 

Essa auto-suficiência do pesquisador, convencido de ser ”objetivo” ao libertar-se 

definitivamente de qualquer problemática do sujeito, é sempre, a meu ver, 

sintomática da insuficiência de sua prática. Esquece (na realidade, de uma forma 

estratégica e reivindicada) do princípio de totalidade tal como foi exposto acima; 

pois o estudo da totalidade de um fenômeno social supõe a integração do 

observador no próprio campo de observação (LAPLANTINE, 2003, p. 139) 

 

Utilizo então da relação e inclusão revelada por François (2003) de incluir o pesquisador à 

pesquisa e exponho aqui a interação que existe entre o que observa e o que é observado visto que 

para o autor, o pesquisador acaba por até modificar algumas situações devido a sua presença; sendo 

assim também se torna parte dessociável da pesquisa apresentada. 

Uma das maiores dificuldades que encontrei inicialmente quando decidi que a luta 

homossexual seria o meu tema foram os recortes necessários para completar um trabalho que tem 

pela temática em si uma infinidade de material e para que esse trabalho de conclusão, mesmo que 

de forma sucinta, não deixasse a desejar perante o próprio objeto estudado; para tanto decidi que 

me manteria em Campos dos Goytacazes, minha atual moradia devido a Universidade que estudo.  

Me atendo a esse primeiro recorte mantive a ideia de que gostaria de trabalhar com os 

núcleos e coletivos da cidade que tratassem da temática de diversidade de gênero dentro dos polos 

universitários; com intuito de averiguar como são formados grupos que se envolvem com os 

problemas relacionados a essa questão e como são promovidos meios de conduzir essas 

informações aos demais.  

Levando em conta que uma boa parte dos universitários vem de outras cidades e precisam 

se adaptar muitas vezes a um modo de vida diferenciado, se engajar em causas que tem grande 

impacto na sociedade torna-se uma tarefa ainda mais árdua. Pesquisando um pouco mais a fundo 

encontrei três Universidades com maiores participações em movimentos sociais relacionados a luta 
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e conscientização LGBT: o NUDEGIS (Núcleo de Gênero, Diversidade e Sexualidade), o 

Gaytacazes (Coletivo LGBT da Universidade Federal Fluminense) e o Diversicam (Núcleo de 

diversidade da Universidade Cândido Mendes) esse último, porém quando iniciei minhas pesquisas 

já estava a um tempo parado.  

Os coletivos são grupos organizados pelos próprios alunos dentro dos polos universitários, 

inicialmente sem apoio externo e sem dinheiro injetado para tal ação, diferente dos núcleos de 

pesquisa que já possuem a participação de outros membros da instituição como professores, 

servidores, entre outros. Os núcleos muitas vezes dispõem de bolsistas e a apresentação de 

relatórios sobre os trabalhos realizados, já os coletivos são mais informais tendo em sua 

organização uma linearidade e uma maior abertura para entrada de novos membros. 

Pouco tempo após o início da ida ao campo ocorreu o 1º Seminário da Diversidade com 

palestras e atividades no IFF e na UFF com apoio do Gaytacazes, do Nugedis e do Grupo Esperança 

que é uma ONG que trata de questões relacionadas ao público LGBT. 

Como a intenção do trabalho se limitou a grupos que tratam dessa temática dentro das 

universidades não me detive a organizações externas, porém o grupo esperança é uma ONG que 

estava à frente das semanas da diversidade e das paradas LGBT; por tal motivo era sempre citada 

pelos membros dos núcleos e coletivos durante as entrevistas. No entanto o grupo já está inativo a 

um tempo e nos contatos que estavam disponíveis no site não obtive resposta, assim como no 

próprio site que consta ‘em reformulação’ desde que foi iniciada a pesquisa não consta informações 

sobre o grupo.  

Esses seminários sobre a diversidade ocorreram entre os dias 17 e 19 de maio de 2016 e 

contaram diversas atividades como lançamentos de livros e cine debates como é exibido na figura 

um abaixo:  
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                      Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Semana da Diversidade 

                      e Orgulho LGBT   - Campos dos Goytacazes / RJ. 

                      https://www.facebook.com/LGBTCampos/ 

 

Pude acompanhar somente o primeiro seminário que abordou o tema: ‘LGBTfobia nas 

instituições de ensino’ e trouxe os palestrantes: Rafael França da UENF (Universidade Estadual do 

Norte Fluminense), o Professor de Serviço Social Júnior e a aluna de história Thaís Lisbôa da UFF 

(Universidade Federal Fluminense) e a transexual Laura Assis, gestora e diretora da escola Amaro 

de Souza Paes (Grussaí/São João da Barra). Durante a palestra temas como educação enquanto 

direito universal a qualquer pessoa de qualquer religião ou não religião; educação de qualidade 

enquanto políticas públicas, bullying homofóbico e o dever das instituições de ensino de aceitar as 

opções sexuais sem rigidez tradicionalista foram abordados por todos os palestrantes e aberto a 

questionamentos pelos ouvintes que lotaram o auditório da UFF.  

Através dessa palestra conheci um dos militantes do Nugedis (IFF), Fael Borges que 

participou da organização do 1º Seminário da Diversidade e foi imensamente receptivo quando 
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fora solicitado contato para uma conversa sobre este tema. Explicito aqui que por algumas 

dificuldades de tempo e mais recortes feitos para um melhor aperfeiçoamento do trabalho o objeto 

de estudo acabou sendo somente o coletivo Gaytacazes (UFF), porém é de total importância para 

complementar a vivência de jovens que participam de movimentos sociais relacionados a luta 

LGBT que as experiências desse militante sejam também postas para acrescentar o atual trabalho 

visto tanto por sua militância como por participar de um núcleo tão ativo na causa. 

O objetivo deste é mostrar as causas e experiências desses jovens militantes em uma cidade 

considerada tradicionalista e a exposição desses mesmos tanto individualmente quanto 

coletivamente. Como já citado anteriormente de início o intuito foi de abarcar todos os núcleos e 

coletivos com essa temática então consegui uma entrevista com Fael Borges do IFF.  

Assim como já menciona o antropólogo Clifford Geertz no seu relato ‘do ponto de vista do 

nativo’ (1997, p.89): “em país de cegos, que, por sinal, são mais observadores que parecem, quem 

tem um olho não é rei, é um espectador. ” O trabalho de campo é então por vezes menos 

compreendido pelo pesquisador, apesar deste possuir os ‘conceitos’ científicos, do que é pelo 

informante visto que a obrigação de quem se aprofunda no tema é deixar de ver da sua forma e 

procurar entender o ‘porquê do outro’.  

Fael, 25, é cantor, cursa direito e se forma nesse ano de 2016. Nasceu em Goiânia, mas a 

maior parte da vida passou em Campos dos Goytacazes e se considera cabrunco (título realçado 

pelos campistas como naturais de Campos dos Goytacazes). De formação católica e com inicial 

intuito de ser padre Fael teve um início de aceitação da sua sexualidade conturbado com base no 

peso que a igreja tem sobre os jovens. 

Militante a dois anos é estagiário do Núcleo de extensão que nasce para tratar de um projeto 

do Governo Federal chamando ‘Mulheres Mil’ que é um projeto que busca empoderar mulheres 

que estão em casa e querem começar a ter sua própria renda, como mulheres de pescadores por 

exemplo, a elas é ensinado trabalhos manuais entre outros. 

 Para Simone de Beauvoir em sua obra ‘O segundo sexo” (1960) a mulher acaba por viver 

em função do patriarcado, em função do outro, e acaba por não possuir projeto de vida própria. 

Nesse sentido é importante construir uma forma de conceder maior autonomia e autoridade a 

mulheres que inicialmente dependeriam somente da renda de seus maridos. 

 Após a primeira reunião a proposta do núcleo acabou sendo expandida para tratar além de 

gênero, também diversidade e sexualidade. Sendo assim o Nugedis é o único núcleo de Campos 
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dos Goytacazes que trata dessas três vertentes. Logo na inauguração (final de abril) foi feito um 

ato no pátio da Instituição Federal Fluminense sobre questões LGBT, já que no dia 17 de maio é 

considerado o dia internacional de luta contra a homofobia.  

Como citado por Fael, durante essa inauguração um professor de física da própria 

instituição questionou o ato por se tratar de questões de ‘ideologia gênero’ e se colocando contra 

alegou que isso era prejudicial aos jovens e que não achava correta a manifestação. Fael conta que 

existem bombardeios vindo tanto de alunos quanto de professores visto que o IFF é uma instituição 

de base tecnicista que inicialmente só aceitava homens e que ainda tem muitas expressões 

homofóbicas e machistas. Nas palavras do militante, “Porém isso para a gente impulsiona a 

trabalhar porque sentimos a necessidade de estar presente nesses espaços. ”. 

Quando questionado sobre como se sente sendo um militante e quais as necessidades 

visíveis para se engajar na luta Fael é direto e seguro: 

“O que eu sinto hoje, quando começamos a fazer militância a gente sente a necessidade de 

colocar a cara no sol mesmo, de começar a se rotular. O que eu defendo muito, nos espaços que eu 

posso estar presente é isso... a necessidade dos rótulos para a militância LGBT. Porque? As 

mulheres, sendo mulheres logo lutam pela questão feminista, entre outros grupos militantes. O 

LGBT tem um problema muito grande porque as pessoas têm dificuldade de se rotular. O que eu 

ouço muito é “ ah, eu sou livre”, mas essa liberdade tem nome né, porque se você se relaciona com 

meninos e meninas você é bissexual ou pansexual, como queiram mas existem rótulos e esses 

rótulos são importantes para você militar porque as demandas só aparecem quando você coloca 

elas de uma forma concreta. Essa é minha grande interrogação com a militância, isso que eu 

defendo.... Rotule-se” 

Fael odeia ser chamado de gay e homossexual (nome de remédio nas palavras dele), para 

ele é bicha, é viado, é sapatão “transformar essas palavras que um dia foram problemas em palavras 

empoderadoras”. Lembrando assim da palavra Queer já citada aqui anteriormente como sendo 

utilizada para difamar os homossexuais como pessoas estranhas e agora aplicada como importante 

teoria na causa LGBT e sendo usada com um sentido positivo; Fael julga que também essas 

palavras que inicialmente serviram para denegrir os homossexuais brasileiros devem ser usadas de 

forma a enaltece-los.  

Campos na visão do militante é uma cidade que vem mudando muito de cenário e ele 

defende a importância de ressaltar essa mudança. “Porque as vezes a gente fica tão preso nessa 
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ideia de que Campos é arcaico que essa fala acaba por realçar o estereótipo desse estigma de que 

está uma situação pacata e não é o que está acontecendo.  Hoje temos em campos, coletivos, núcleo, 

semana da diversidade, seminário da diversidade então existe essa mudança de conceito aqui em 

campos. Hoje a própria noite campista já possui um espaço fixo para festas LGBT; pelo menos 

uma vez por mês acontece uma festa LGBT aqui em Campos. ” 

Na visão do militante muito se deve sim a quem vem de fora, mas o próprio campista está 

começando a entender e jogar com essa moeda. Uma prova disso seria o circuito Pelinca que nunca 

participou de temática LGBT e agora já tiveram 3 ou 4 festas no ‘Sistema Bruto’ (bar com 

características caipiras que acabam sendo vistas como heterossexual – ideia de macho, másculo) 

voltadas ao público gay. 

A falta do IFF de fala e articulação política, com base de exatas e onde incialmente só se 

aceitava homens pode ser um dos motivos pelos quais ainda existem tantas dificuldades nessa 

instituição de uma maior abertura a luta. Em sua obra ‘A Dominação Masculina’ o sociólogo Pierre 

Bourdieu cita que a pesquisa histórica precisa determinar para cada período: “o estado do sistema 

de agentes e das instituições, família, igreja, Estado, escola, etc., que, com pesos e medidas diversas 

em diferentes momentos, contribuíram para arrancar da História, mais ou menos completamente, 

as relações de dominação masculina. ” (2003, p. 101). Atualmente mesmo que muitas vezes 

abafada a dominação masculina ainda permeia ambientes dos quais deveria servir de base para 

serem retirados da sociedade visões de separação e inferiorizarão do feminino pelo masculino ou 

de qualquer outra forma de julgamento preconceituoso sobre identidades de gênero.  

Quando iniciou na militância, Fael possuía uma certa aversão a parada LGBT por pensar 

que se baseava em um tipo de movimento não muito organizado, hoje ele vê a importância da 

passeata:   

“Tudo que ganha notoriedade vira debate. É importante que se apareça, que se fale, que se 

divulgue e que a gente possa ocupar esses espaços que muitas vezes são de difícil acesso. Vamos 

ser os pontinhos rosas diferenciados no meio dos azuis”. Enquanto cantor Fael alega que existe sim 

uma estranheza enquanto ele se apresenta como gay, bicha. Ele se expressa com estilo próprio, 

grandes brincos, batom de cor forte, pulseiras e para pessoas que não entendem essa jogada de 

trabalho acabam estranhando e taxando como uma má influência, mas na visão dele é importante 

ocupar e estar presente nesses espaços onde existem esses estranhamentos. Quando questionado 

sobre seu estilo acabar virando um produto capitalista de venda e marketing, o militante é direto:  
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  “Eu sou um produto, a minha foto de batom na página de perfil do facebook tem um objetivo 

de ser. Eu tenho uma visão de marketing atrás disso; claro que aquela é minha verdade, não deixa 

de ser porque eu não saberia fazer uma coisa que não funcionasse de fato para mim, mas não deixa 

de ser venda. Eu sei que estou vendendo um produto e pode ser que por estar vendendo eu posso 

jogar a meu favor e permear esses espaços para quem compra. A criação da imagem naturalizada 

de questões que são até então estigmatizadas e é levada positivamente. ” 

O Núcleo de Gênero, Diversidade e Sexualidade assim como sua descrição na página da 

rede social Facebook “ tem como principal escopo a propagação de ações relacionadas à educação 

sem homo e transfobia e a diversidade de gênero, visando respeito à livre orientação sexual e as 

relações igualitárias entre todos. ” 

O Nugedis possui também atendimento psicológico ao público LGBT, onde uma psicóloga 

na instituição faz atendimentos duas vezes por semana. Duas transexuais em busca da 

requalificação civil (mudança do nome social) já se encontravam na época da minha entrevista 

sendo auxiliadas por Fael e uma amiga advogada nessas ações pois ainda é necessário o parecer de 

um psicólogo para essa mudança. 

 

 

 

 

2.1 Bota a cara no sol: coletivo Gaytacazes  

 
 

Quando o foco passou a ser somente o coletivo Gaytacazes a maior dificuldade foi encontrar 

uma disponibilidade com os integrantes visto que a grande maioria está engajada em outros projetos 

ou trabalha. Por não conhecer intimamente nenhum integrante do coletivo comecei a minha 

abordagem de forma mais polida, procurando amigos que tivessem contato com algum membro e 

fizessem a ponte. Nunca achei que seria fácil a conciliação de tempo mesmo porque eu tinha uma 

boa disponibilidade, porém os participantes ou não respondiam, ou não podiam ou me 

encaminhavam a outro membro, compreendi que além da falta de tempo de muitos, para alguns, 

falar sobre a vivencia não é uma questão fácil. Curiosamente todas as indicações caíram sobre uma 

militante específica, Thaís Lisbôa que posteriormente descobri ser a fundadora do coletivo.  

Já havia tentado contato com a militante, porém por dar aula em uma instituição distante do 

centro a disponibilidade dela também não estava ajudando no início. Entretanto depois de muitos 
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desencontros consegui quase de última hora e por boa vontade da militante uns minutos para um 

bate papo que foi marcado na própria Universidade. Ao chegar no local, Thaís já estava engajada 

em algum projeto do qual me neguei a interrompe-la; ao me ver ela me pediu uns minutos, terminou 

o que estava fazendo e fomos conversar. 

Thaís Lisbôa, 20, está cursando o sexto período de História na UFF Campos, vinda de Nova 

Iguaçu, baixada fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro é lésbica assumida e professora 

do município desde fevereiro desse ano. Assim que ingressou no curso de História ela se engajou 

em movimentos sociais principalmente estudantis e se inteirando das articulações dos movimentos 

notou que não existia um coletivo focado nas questões LBGT na universidade ao passo de que já 

existiam outros que levantavam pautas de outros grupos também considerados desviantes pela 

sociedade, como feministas e negros. 

Quem comete o ato de se desviar de regras impostas por um grupo acaba se tornando um 

outsider, um desviante. Howard Becker em sua obra ‘Outsiders. Estudos de sociologia do desvio’ 

(2008), constrói definições baseadas no que é considerado desvio, por quem e porquê. “Se um ato 

é ou não desviante, portanto, depende de como outras pessoas reagem a ele. ” (2008, p. 24); 

independente de qual concepção é aceita o desvio é criado por grupos sociais que rotulam e impõem 

como desviantes aqueles que fogem a aplicação de determinada regra. Ser homossexual é por 

algumas pessoas visto como um desvio já que estas têm uma reação negativa a esse comportamento 

tendo assim uma perspectiva completamente oposta das pessoas que são consideradas os 

desviantes. Para Thaís o que por muitos é visto como diferente deve ser respeitado e não afastado 

como algo a ser excluído.   

A militante conta que enquanto ia almoçar no restaurante popular começou a conversar com 

os integrantes do movimento estudantil e anotando em um caderno nomes de pessoas LGBT que 

queriam organizar um coletivo, também utilizando de palestras que ocorrem na universidade para 

anunciar a inciativa e conseguir chamar a atenção da maior quantidade de pessoas. A primeira 

reunião ocorreu no segundo semestre de 2014 e contou com a presença de trinta pessoas que 

trocaram experiências ocasionando assim uma maior união do grupo. Thaís alega que a 

mobilização é mais difícil em Campos dos Goytacazes por que por mais que seja uma cidade de 

grande porte ainda possui características de cidade pequena, baseadas em fofocas e intrigas fazendo 

com que as pessoas tenham receio de represálias ao se expor.  
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“A chegada dos universitários à cidade tem modificado bastante essas questões de 

preconceito; o Sisu beneficia essa troca de experiência que acaba por interferir na cidade de uma 

forma positiva. Muitos não são assumidos nem dentro de casa, porém se você não bota a cara a 

opressão só cresce. ” 

Ao falar sobre o Coletivo Gaytacazes Thaís mostra que o intuito é acolher não somente os 

membros da universidade, mas quaisquer indivíduos que queiram participar; ela relata que durante 

muito tempo o movimento foi mais centrado nela como ‘cabeça’ por causa dessa falta de 

mobilização dos outros membros. Porém, com a chegada cada vez maior de pessoas de fora isso 

tem diminuído ao ser cada vez mais acrescentado membros ao coletivo.  

Sobre as atividades do Gaytacazes a primeira foi um ‘Saiato’, evento onde todos vestem 

saia e a segunda foi uma intervenção na parada LGBT da cidade onde foram levantados 

questionamentos e críticas sobre a parada sendo que ainda não se era conhecida a organização do 

movimento. Thaís afirma que essas críticas foram expostas para a construção de um melhor 

movimento LGBT em Campos e logo após o coletivo começou a compor a parada e a semana da 

diversidade que já está na sua quarta edição, segunda com a participação do Gaytacazes.  

Quanto a ligação existente entre a prefeitura e o coletivo, a militante deixa claro que não 

existe nenhum trato entre eles, mas que para as coisas acontecerem é necessário esse diálogo. Por 

também funcionar como assistência ao público homossexual em casos de violência física ou verbal 

o coletivo aciona esse setor facilitando assim a comunicação entre os meios públicos de saúde e 

segurança.  

É citado como exemplo o caso de um jovem gay que sofreu violência sexual em um bar e 

foi hostilizado no próprio hospital. O coletivo fez o acompanhamento desse jovem ao CEDIP para 

medicação de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e auxiliou na delegacia; o setor de 

direitos humanos da prefeitura foi acionado e em resposta ofereceu ao município curso de 

capacitação para funcionários da rede de saúde pública. O curso abarca integrantes dos movimentos 

sócias para capacitar médicos e agentes de saúde para receber o público LGBT. 

Quando questionada sobre qual seria a diferença entre o coletivo e um partido político, 

Thaís enfatiza que:  

“No meu ver o coletivo é linear, é horizontal, por mais que possua um mobilizador as coisas 

são tiradas em coletivo. O partido político tem uma estrutura política mais hierárquica, as coisas 

vêm de cima para baixo, normalmente quem constrói os partidos são os de cima e depois passado 
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para baixo. O coletivo já toma as decisões de forma consensual se não for assim é por meio de 

centralismo democrático. Sempre com muito diálogo, o coletivo faz com que tenha um rumo mais 

direto, uma direção mais certa, um foco”. 

Sobre a expansão do coletivo a militante relata que o Gaytacazes abrange espaços além da 

Universidade e movimentos estudantis, mas também politicamente fora até da própria cidade de 

Campos. Os integrantes organizaram com outros coletivos na cidade de Macaé a segunda 

conferência regional de direitos LGBT onde abordaram a necessidade das políticas públicas para 

uma melhor condição de vida para público homossexual; dessa conferência foi encaminhada uma 

pauta muito importante relacionada ao nome social para os transexuais que foi aceita pela então 

presidenta Dilma Rousseff. Uma representante no coletivo foi enviada a Brasília para participar da 

conferência nacional. Thaís já foi também mediadora em conferências municipais e debates que 

levantam pautas relacionadas a questões de diversidade.   

Quando perguntada sobre o coletivo dentro da própria Universidade o único relato 

mencionado pela militante em que houve uma represália foi sobre a primeira edição da festa ‘Bota 

a cara no sol’ que teve o intuito de empoderar o público LGBT e receber os calouros trazendo assim 

mais visibilidade para o coletivo. Porém, o eixo dado a festa foi de associação ao uso de álcool e 

drogas, na visão da militante, uma forma de criminalizar mesmo o movimento. 

 “O grau em que um ato será tratado como desviante depende também de quem o comete e 

de quem se sente prejudicado por ele. Regras tendem a ser aplicadas mais a algumas pessoas que 

a outras. ” (2008, p.25) 

O caso citado por Thaís saiu na ‘Folha da manhã Online’ um portal de notícia que relatou 

o caso ocorrido com o título ‘UFF Campos apura festinha regada a drogas e bebidas’. Segue abaixo 

um trecho da matéria: 

 

Em menos de um ano, o instituto de ciências da Sociedade e Desenvolvimento 

Regional da Universidade Federal Fluminense (UFF) é notícia com denúncia 

alunos envolvidos com álcool e drogas. Desta vez na UFF Campos, onde teria 

acontecida uma festa dentro da universidade, na sala do Diretório Central dos 

Estudantes (DCE), na quinta-feira passada (19). O problema veio ao 

conhecimento do público um dia depois da reunião festiva, com a publicação de 

fotos, através de grupos do WhatsApp, e em uma comunidade dos alunos no 

Facebook.  

Os representantes do DCE na UFF Campos não foram encontrados na tarde de 

ontem (23) para falar sobre o assunto, mas a direção do Instituto afirma que na 

quinta-feira (19) passada a reitoria da UFF publicou no site oficial uma nota 

reiterando a proibição da realização de festas nas dependências da universidade. 
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“Desde o ano passado o colegiado decidiu pela proibição de qualquer tipo festa 

no interior das sedes da UFF. Chegou ao meu conhecimento, no dia de hoje (23), 

que, na última quinta-feira (19) foi realizada, sem minha autorização, uma festa, 

envolvendo alunos deste campus, na sala do Diretório Acadêmico, ocasião em que 

foi fotografado o uso de álcool e de substâncias ilícitas por seus participantes, 

sendo tais fotos postadas em redes sociais”, disse, ontem, o diretor do Instituto 

Hernan Armando Mamani.4 

 

 

Sobre quais medidas foram tomadas após o incidente a militante informou que foi aberta 

uma sindicância, mas que até o momento nada mais aconteceu. Segue abaixo na figura 2 a imagem 

publicada juntamente com a matéria sobre a festa:  

 

 

                           Fonte: Folha online. Disponível em: http://www.fmanha.com.br/geral/uff-campos-apura-festinha-

regada-a-drogas-e- bebidas 

 

 

 

Thaís Lisbôa termina a entrevista dizendo como é importante a luta por direitos 

principalmente de políticas públicas: 

“A luta LGBT é muito secundarizada, as pessoas deixam de militar nessa área para 

militarem em outras áreas então é muito importante a galera compor o coletivo LGBT porque a 

opressão a gente sente na pele todos os dias, o silenciamento sofremos todos os dias então é muito 

                                                           
4 Trecho da publicação divulgada no site online do jornal folha da manhã pela jornalista Danielle Macedo no dia 

24/03/2015 ás 11:00 horas da manhã 

http://www.fmanha.com.br/geral/uff-campos-apura-festinha-regada-a-drogas-e-
http://www.fmanha.com.br/geral/uff-campos-apura-festinha-regada-a-drogas-e-
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importante a gente estar lutando para viver bem, para viver confortável como qualquer outra pessoa 

hétero, branca, sem criminalização. ” 

As entrevistas do coletivo começaram a se tornar, após um tempo de investidas, um novo 

obstáculo uma vez que, por não possuir um dia específico (ficando sempre entre quarta e quinta) e 

pelos membros possuírem outras ocupações se tornava cada vez mais difícil eles lembrarem de me 

acionar assim que uma reunião fosse programada. Em uma dada ocasião, já marcada a primeira 

reunião onde eu estaria presente, os próprios membros do coletivo se esqueceram. Devido também 

a quarta semana da diversidade que acontece graças ao incentivo, apoio e trabalho dos militantes 

engajados nessa luta, os membros do Gaytacazes estavam envoltos na organização desse evento, 

fazendo com que a semana fosse levada relacionada a preparação do mesmo.  

 

 

2.2 “Abaixo a repressão: mais amor e mais tesão” 

 

 A frase acima citada é o título de um dos capítulos do livro do historiador norte-americano 

James N. Green, intitulado ‘Além do carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do século 

XX’ e uma obra também muito citada por Facchini (2005) em seu trabalho já aqui mencionado 

‘Sopa de letrinhas? Movimento homossexual e produção de identidades coletivas nos anos 1990’. 

Em uma passagem de sua obra, Green (2000) cita que: 

 O efeminado (bicha) é o “passivo”, o que é penetrado. A “passividade” sexual 

desse último atribui-lhe a posição social inferior da “mulher”. Enquanto o homem 

“passivo”, sexualmente penetrado, é estigmatizado, aquele que assume o papel 

público (e supostamente privado) do homem, que penetra, não o é.  (GREEN, 

2000, p. 28) 

 

Um dos entrevistados que preferiu não se identificar é natural de Campos dos Goytacazes 

e descobriu sua orientação sexual muito novo apesar de não entender muito bem de início, ainda 

mais pela sua família ser de cunho religioso forte. A diferença quando criança enquanto homem 

gay era vista como errada por conta da religião e essa aceitação foi sendo reforçada de forma lenta 

e gradual durante a passagem da infância para adolescência. “Rola um discurso de que você pode 

até ser gay, mas não pode praticar o ato que é pecaminoso”. O primeiro contato com outro homem 

foi aos 18 anos onde a partir daí foi a certeza de que realmente era essa sua orientação.  A troca de 
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experiência com outros amigos gays e lésbicas foi importante para uma maior consciência e 

aceitação. 

A entrada do coletivo Gaytacazes foi uma mistura tanto da própria luta quanto de 

experiências vividas por amigos. Questões sociais sempre foram discutidas entre eles, levando a 

certeza de que o curso de exatas não era sua escolha de cursos. Teve contato com os jovens do 

AUJC do partido PCB e ainda sem entender muito sobre questões políticas se engajou no coletivo 

de cultura, onde participou do ‘teatro do oprimido’ que entrava muito em questões sociais de 

opressão, corpos subalternos entre outros. No mesmo período ele também entrou na UFF e 

interagiu com o movimento estudantil levantando algumas questões sobre pautas LGBT mesmo 

sem um coletivo específico para esse público.  

Conheceu Thais Lisbôa que foi a “força propulsora do coletivo” e começaram a fazer 

reuniões e militâncias pelas causas homossexuais. A desconstrução de estereótipos negativos 

lançados para os homossexuais e a auto aceitação foram fazendo com que a sua própria visibilidade 

fosse ficando mais leve e naturalizada. Para o militante, os questionamentos contra as sanções 

lançadas pela sociedade acabam por levantar debates cada vez maiores como o modo de se vestir 

por exemplo. Quando questionado sobre a forma expressiva com que se veste o militante responde:  

“ Eu sinto muito essa necessidade. Teve um impulso de um momento da minha adolescência 

que ficou marcado. Eu estava na casa de praia da irmã da minha madrasta e eu ainda tinha esse 

sentimento encubado de que ninguém poderia saber porque não seria legal, porém creio que 

algumas pessoas já desconfiavam provavelmente. Como eu tinha uns 12 anos as pessoas de 

qualquer forma não falavam muito sobre, talvez por achar que poderia ser somente um ar mais 

infantil da idade, não sei. Acabaram inventando, no entanto, uma história minha com o filho do 

cunhado da minha madrasta nessa casa de praia. Falaram que ouviram coisas entre a gente, o que 

foi totalmente inventado, porém se espalhou e ninguém acreditou em mim. Nesse episódio fui 

levado ao psicólogo e isso me marcou porque me revoltei e comecei a não deixar mais ninguém 

fazer esse tipo de chacota comigo, não queria que ninguém tirasse uma com a minha cara por conta 

disso então comecei a me vestir e me portar de uma forma mais ríspida. Na época não eram as 

minhas roupas atuais, com decotes ou shorts curtos, mas sim comecei a andar de preto e ouvir rocks 

mais pesados, aquele comportamento típico de rebelde. Acredito que era uma forma de me defender 

e me impor do mundo. Atualmente já consigo ver de outra forma. E acho que a forma de me vestir 

hoje em dia, essa mesclagem do masculino com o feminino é por esse processo que eu passei mais 
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jovem. Acho que a forma de me vestir não é tão natural por ter passado por tudo que passei; 

atualmente eu me sinto bem até pela minha autoestima mesmo. Eu tinha uma dificuldade em não 

me sentir inferior por conta dos estereótipos criados, atualmente eu creio que consegui ultrapassar 

isso e meu jeito de vestir expressa muito isso e me sinto muito bem. ” 

A maneira como se veste acaba por causar indignações em alguns ambientes o que para 

Becker significaria que considerado como desviante por fugir à regra de vestir-se de ‘forma 

masculina’ o entrevistado acaba sendo “o produto de um processo que envolve reações de outras 

pessoas ao comportamento. ” (BECKER, 2008, p.26). O julgamento e a repressão pela forma como 

se portam, fugindo a regras impostas por certos grupos, fazem com que os que fogem ao igual 

sejam vistos como os que estão fora da normalidade imposta. Essas regras na visão de Howard S. 

Becker são exigidas por grupos que possuem uma posição social que lhes garante o poder 

necessário para criar normas.  

A forma não só do estilo que bate de frente com o estereótipo do que é considerado ‘normal’ 

pela sociedade, mas a própria abordagem dos grupos criados para levantar essas pautas, como festas 

voltadas ao público LGBT, passeatas, entre outros eventos na visão do militante afetam mais as 

pessoas conversadora; nas palavras do próprio: “Existe isso sim já que as pessoas não precisam 

engolir como você quer se vestir. Nesse conservadorismo que gosta de manter a tradição você 

acaba tendo uma resistência maior. A gente quer que todos os LGBT possam viver de forma segura 

e que possam se expressar como quiserem. A gente não pode levar o discurso de que nós não vamos 

nos expor tanto com medo de sofrer violência. No meu ver eles têm que engolir isso, se não gostou 

olha para o lado porque estamos colocando a cara no sol mesmo. Dispostos a passar por certas 

coisas mesmo porque eu não vou me privar por causa dos outros. ” 

Dentro da universidade, apesar de um modo mais sutil, também são apresentadas formas de 

preconceito, porém mais de uma maneira simbólica do que uma “retaliação escancarada”. 

“Querendo ou não essa desconstrução do que é o feminino e do que é o masculino ainda tem muita 

gente que não está preparado. Podemos não sofrer violência física mas tem gente que não vai ficar 

perto ou vai ficar sem graça em alguns momentos. Já aconteceram festas da UFF de um 

determinado curso, onde me senti discriminado porque me pediram para sair do palco onde eu 

estava dançando com umas meninas e foi onde um determinado aluno subiu e ficou dançando com 

elas. Como se eu não pudesse e ele por ser hétero pudesse. ” 
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Quando questionado sobre a cidade de Campos e possíveis mudanças relacionadas a 

questão do preconceito voltado aos homossexuais o militante enfatiza: “ Eu faço PIBID e visito as 

escolas então percebo que existe uma galera bem empodeirada, o que na minha época não era 

assim. Ao mesmo tempo não acredito que melhorou, o que vai acontecer é isso né quanto mais a 

gente se mostra mais resistência tem só que ela muitas vezes é escondida, silenciosa e quando a 

gente coloca a cara ela aparece. Eu acho que não que tenha melhorado, mas a informação hoje em 

dia circula com muita rapidez o que faz com que os discursos cheguem com muita facilidade, 

possibilitando assim um maior empodeiramento. Mas acho que precisamos de mais, de união 

enquanto movimento, botar a cara mesmo e pautar políticas públicas porque temos que mexer com 

todas essas questões. ”  

É importante ressaltar que a violência é algo que aflige toda a população mundial, porém é 

de saber público e está à disposição de todos em sites que oferecem os índices relacionados a 

descriminação, violência física, psicológica e preconceitos em geral que os considerados ‘minoria’ 

sofrem de forma ainda mais corriqueira. Negros, mulheres e homossexuais não iniciaram seus 

protestos em vão e o trecho da entrevista a seguir demonstra o porquê se deve mais e mais trabalhar 

para que o respeito e a participação social na luta por políticas públicas e conscientização da 

sociedade seja cada vez mais forte. Sobre a forma como é a aceitação e as represálias sofridas 

enquanto tenta se inserir na sociedade como um cidadão comum, o militante entrevistado conta:  

“Era algo que me angustiava muito porque eu estava me libertando e ao mesmo tempo eu 

batia muitas vezes de cara no muro pelas desaprovações vindas da sociedade. Em algumas festas 

eu sofri homofobias e chacotas de forma mais direta do que na época de escola, porém meu 

posicionamento sempre foi mais forte com relação a minha opção. Nesse episódio de retaliação, eu 

abaixei minhas calças, abri minhas nádegas e mandei chuparem o meu cu deixando todos 

completamente sem graça; foi assim que me livrei das zuações. Eu até vou contar uma história que 

é muito difícil, mas que acho importante ser falada; nesse ano eu sofri um abuso sexual. Eu estava 

em um bar e estava bêbado e acabou acontecendo uma briga entre dois caras, um gay e outro que 

se dizia hétero. Eu fui então conversar com o cara que estava brigando com o menino gay pois 

inicialmente a briga deles não tinha cunho preconceituoso de homofobia, mas a partir de um 

momento foi incitado a orientação sexual como ofensa o que me fez questionar e tentar apaziguar 

a briga já que toda vez que o hétero vi o gay ele tentava uma briga corporal. Levei então ele para 

longe do outro menino e fomos nos afastando do bar até que uma hora ele me roubou um beijo e 
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fiquei assustado porque ele sempre ficava realçando que macho, essas coisas. Comentei que ele 

estava viajando, mas mesmo assim ele acabou abusando de mim, por ser mais forte. Acho muito 

importante a militância porque é de uma violência tremenda não poder se expressar como você 

quer. Mexe com autoestima, com tudo. Eu quero agir como uma pessoa comum que sou, eu quero 

que respeitem isso; essa é a questão da militância, eu quero que respeitem meu corpo, eu quero que 

respeitem meu sexo, minhas roupas, meus trejeitos, eu quero que me respeitem. É isso que 

exigimos, nem mais nem menos! ”  

Na dissertação de Valdeci Gonçalves da Silva, mestre em sociologia na área de sexualidade, 

intitulado Faca de Dois Gumes: percepções da bissexualidade masculina em João Pessoa-PB 

(1999) o autor trabalha com a forma comportamental do homossexual tido como passivo ou 

afeminado e como esses são as vezes até mais perseguidos pela sociedade. “O “ativo” está 

associado ao macho penetrador, independente do seu objeto, uma vez que essa “atividade” não é 

contraria à masculinidade institucionalizada. ”5 

A não atração pelo sexo oposto e utilização do ânus como meio de gozo tiram do 

homossexual as características que fazem com que a virilidade seja demonstrada, os transformando 

assim em afeminados; homens para ser vistos como machos tem que utilizar somente o pênis como 

objeto de prazer. Erving Goffman (1988) utilizando o conceito de estigma, que aqui pode ser 

analisado pelos sinais emitidos pelo corpo que acaba expondo indícios das características morais 

do indivíduo o transformando em algo questionado pela sociedade.   

A forma de forçar o sexo a outro estaria pois mais relacionado mais a dominação do que ao 

gozo, como nos mostra o autor e sociólogo Pierre Bourdieu (2003) em sua obra ‘A dominação 

masculina’, se transformando assim em uma relação social enquanto homem ativo se sobrepõe ao 

que for considerado feminino, passivo. 

Apesar de achar que muito ainda deve ser feito e mudado na sociedade campista, o militante 

é esperançoso quanto a luta que atualmente toma uma força cada vez maior tanto dos próprios 

homossexuais quanto de simpatizantes da causa. Nas palavras do próprio: “ Tendo em vista a 

cidade que vivemos, Campos, é de extrema importância isso ne. Porque quando se está dentro da 

universidade é uma coisa, mas você sair dela é outra. Você passa por muitas coisas e isso me faz 

querer fazer algo para mim e para as outras pessoas. Acho que é isso, o mundo já foi muito diferente 

                                                           
5 Trecho retiro da publicação da Revista Mal-estar e subjetividade – Fortaleza – Vol. Vll – Nº 1 – MAR/2007 – P. 71-

88. 
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e acho que ele pode ser diferente disso também. Buscamos um espaço onde podemos beijar, 

namorar, andar de mãos dadas sem sofrer desaprovações e violências. Queremos expressar nossa 

afetividade também. A necessidade da união e saber que juntos somos mais fortes sem nenhum 

medo é muito importante, a vivência é muito importante. ” 

 

 

2.3 Quarta semana da diversidade: Políticas Públicas e o Público das Políticas 

 

Como já citado anteriormente, a semana da diversidade foi um evento organizado 

inicialmente pelo Grupo Esperança e posteriormente, a partir da terceira semana da diversidade 

ganhou a participação do Nugedis e do coletivo Gaytacazes. A terceira semana foi sobre o tema: 

“homossexualidade e religiosidade – os caminhos da comunhão” iniciando-se no dia 23 de 

novembro de 2015 e fechando os eventos no dia 29 com a 9º Parada do Orgulho LGBT na Orla de 

Guarus, em Campos dos Goytacazes. As semanas anteriores (1º e 2º) não foram muito divulgadas 

na página do evento no facebook. 

A terceira semana que já contava com a presença de mais militantes teve maior 

disseminação no site com apresentação de imagens como a figura 3 apresentada logo abaixo 

 

 

 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Semana da Diversidade e Orgulho LGBT   -              Campos dos 

Goytacazes / RJ.    https://www.facebook.com/LGBTCampos/ 
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Segue abaixo nas imagens 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 respectivamente, os folders com divulgação 

das atividades que ocorreram durante a semana de eventos  

 

 

 

Imagem quatro 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Semana da Diversidade e Orgulho LGBT   -              Campos dos 

Goytacazes / RJ.    https://www.facebook.com/LGBTCampos/ 
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Imagem cinco 

 Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Semana da Diversidade e Orgulho LGBT   -              

Campos dos Goytacazes / RJ.    https://www.facebook.com/LGBTCampos/ 
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Imagem seis 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Semana da Diversidade e Orgulho LGBT   -              Campos dos 

Goytacazes / RJ.    https://www.facebook.com/LGBTCampos/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LGBTCampos/
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Imagem sete 

 Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Semana da Diversidade e Orgulho LGBT   -              

Campos dos Goytacazes / RJ.    https://www.facebook.com/LGBTCampos/ 
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Imagem oito 

 Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Semana da Diversidade e Orgulho LGBT   -              

Campos dos Goytacazes / RJ.    https://www.facebook.com/LGBTCampos/ 
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Imagem nove 

 Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Semana da Diversidade e Orgulho LGBT   -              

Campos dos Goytacazes / RJ.    https://www.facebook.com/LGBTCampos/ 
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Imagem dez 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Semana da Diversidade e Orgulho LGBT   -              Campos dos 

Goytacazes / RJ.    https://www.facebook.com/LGBTCampos/ 

 

Não estive presente na terceira semana da diversidade, porém pude participar da quarta 

semana que ocorreu entre os dias 18 e 21 de outubro finalizando com uma festa no último dia de 

evento. O tema da quarta semana abordou as políticas públicas com mesas sobre: Assistência 

Jurídica, Assistência Social, Educação e Saúde. As reuniões, assim como os participantes de cada 

uma delas e as determinações finais foram postadas na página da Semana da diversidade ficando 

assim aberto a quaisquer pessoas que quisessem saber o andamento da organização da quarta 

semana; Cada Ata das reuniões expunha não só as decisões obtidas, mas também os percalços ainda 

existentes.  

Tive a oportunidade de estar em uma das reuniões de organização da quarta semana da 

diversidade que contou com a participação de membros do coletivo, professores e simpatizantes da 

causa que no total somaram oito integrantes. Foram discutidos durante a reunião que aconteceu no 

pátio da Universidade Federal Fluminense, as maiores dificuldades que estavam ocorrendo até o 

momento. A reunião ocorreu no dia vinte e três de setembro e a semana da diversidade ocorreria a 

menos de um mês. 
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Foram mencionados detalhes da organização desde a decoração até a preocupação com o 

transporte e alojamento dos palestrantes vindos de fora. A maior dificuldade exaltada pelos 

membros da reunião foi a arrecadação de dinheiro pois poucos colaboradores até então tinham 

confirmado a participação; outros meios de arrecadar verba foram a venda de rifas e a utilização 

de um caderno de ouro para doações vindas de quem se propusesse a ajudar o evento. Também 

houve a confirmação da segunda edição da festa ‘Bota a cara no Sol – e disseram que eu estava na 

pior’ para o dia 29 de outubro. Foi visível na reunião o empenho dos organizadores que se 

dispunham de toda flexibilidade e doação total ao evento. 

Na imagem 11 mostrada abaixo segue o folder de divulgação da quarta semana  

 

 

           Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Semana da Diversidade e Orgulho LGBT   -              Campos 

dos Goytacazes / RJ.    https://www.facebook.com/LGBTCampos/ 

 

No primeiro dia de evento, que foi organizado no pátio da Universidade Federal Fluminense 

no dia dezoito de outubro, o tema abordado foram as políticas públicas e educação. Erickah Gomes 

e Indianara Siqueira foram as palestrantes convidadas para a mesa. Erickah Gomes, estudante trans 

de pedagogia contou um pouco das suas experiências ao ingressar na universidade, assim como 

utilização do nome social em sala e a dificuldade até mesmo dos professores de lidar com a 

diferença.  
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Indianara, presidente da coletiva TransRevolução, idealizadora da Casa Nem e Prepara 

Nem é travesti e vereadora suplente da cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL (Partido Socialismo e 

Liberdade) vinda pelo candidato Marcelo Freixo; os projetos Casa Nem e Prepara Nem são 

respectivamente uma casa que acolhe homossexuais rejeitados pela família ou que simplesmente 

não tem onde ficar e cursos de pré-vestibulares voltados ao público LGBT com foco em trans, falou 

um pouco sobre sua vivência como militante que luta pela visibilidade e cidadania trans. Ela que 

se apresenta como puta, transvestigenere feminista e levou em companhia vários moradores da 

Casa Nem. Na página do facebook da Casa Nem, a descrição colocada sobre o projeto é: 

“A Casa Nem é um espaço de acolhimento para pessoas LGBTIs em situação de 

vulnerabilidade social, com foco em travestis, transexuais e transgeneres. É um espaço 

autosustentável e festas são realizadas para ajudar nessa autosustentabilidade do local,que também 

recebe diversos tipos de doações. Na Casa Nem opressões são proibides e o espaço abriga diversos 

projetos que se inclui o PreparaNem, CosturaNem, FotografaNem, YogaNem, Libras, voltado para 

as travestis, trans e a todes que se considerem Nem. ”  

O termo ‘Nem’ assim como explicado por Indianara é como as pessoas se trataram em 

muitas comunidades do Rio de Janeiro e foi aderido ao nome dos projetos. “Mulher é simplesmente 

aquilo que não é homem. É uma construção social” (Indianara Siqueira, 2016) 

Rafael França, estudante de doutorado em História na Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ), colaborador e organizador da Semana da Diversidade foi o mediador da mesa; 

cada palestrante dispôs do tempo de trinta minutos para abordar o tema e expor suas experiências. 

Ainda no dia de abertura da 4º edição do evento o professor Paulo Júnior, assistente social e 

professor da UFF fez uma apresentação onde interpretou a música ‘Brasil mostra tua cara’ de Gal 

Costa através do nome artístico de Vanessa Versátil. 

 

Nas imagens 12, 13, 14 e 15 apresentadas abaixo é exposto um pouco do primeiro dia de 

evento no pátio da Universidade Federal Fluminense com o tema Políticas Públicas e Educação: 
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Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª Semana da Diversidade LGBT de Campos.         

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª Semana da Diversidade LGBT de Campos.         

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 
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Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª Semana da Diversidade LGBT de Campos.         

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 
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Erickah Gomes, mediador Rafael França e Indiana Siqueira. 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª Semana da Diversidade LGBT de Campos.         

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 

 

 

Segue nas imagens 16 e 17 mostradas abaixo respectivamente a entrada da Casa Nem e a 

rua em dia de evento 

 

 

 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Casa Nem.            

https://www.facebook.com/pg/casanemcasaviva/about/?ref=page_internal 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/casanemcasaviva/about/?ref=page_internal
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Fonte: Imagem retirada da página do facebook: Casa Nem.            

https://www.facebook.com/pg/casanemcasaviva/about/?ref=page_internal 

 

 

No segundo dia de palestras, 19, que foi organizado no auditório do Museu Histórico de 

Campos dos Goytacazes o tema abordado foram políticas públicas e Assistência Social. O professor 

e assistente social Paulo Júnior foi o mediador da mesa que trouxe o professor João Bosco Hora 

Góis, associado IV da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do CNPq. Doutor em Serviço 

Social pela PUC/SP – Boston College. Coordenador do Mestrado e Doutorado em Políticas Social 

da UFF e Kamilla Teixeira, graduada em Serviço Social pela UERJ, Mestrado e doutorado 

(Universidade de Coimbra) em Políticas Sociais pela UFF e atualmente cursando pós-doutorado 

em Políticas Sociais também pela UFF com atividades de extensão e pesquisa voltados a 

implantação dos centros de referência da cidadania LGBT no Estado do Rio de Janeiro. 

A mesa elucidou a temática das políticas voltadas a valorização da diversidade no Brasil 

com o professor João Bosco dando partida na discussão através dos três atores que dão início a 

essas questões: feministas, negros e gays. Ações para melhorias das políticas públicas foram o pilar 

central do debate com o esclarecimento de que uma maior capacitação também dos agentes 

vinculados ao movimento gera uma melhoria significativa na luta. O debate também torneou os 

meios de implementar ajuda em todas as regiões com maiores índices de violência contra o público 

LGBT assim como o programa Rio sem homofobia (2004) e o disque cidadania LGBT.  

https://www.facebook.com/pg/casanemcasaviva/about/?ref=page_internal
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Programa pioneiro de cidadania do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bisexuais 

e Transgêneros), o Rio Sem Homofobia mantém um núcleo de atendimento e um 

serviço telefônico que, em sete meses de funcionamento, recebeu mais de 2 mil 

chamadas. Através do número 0800-023-45-67 os homossexuais podem 

denunciar atos de violência, preconceito ou obter informações sobre direitos 

civis.6 

 

O Programa Brasil Sem Homofobia busca o reconhecimento e a reparação da 

cidadania da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, tida 

como uma parcela relevante da sociedade brasileira que possui menos direitos por 

razão do preconceito e da discriminação por orientação sexual e identidade de 

gênero, além dos preconceitos e das discriminações por raça, etnia, gênero, idade, 

deficiência física, credo religioso ou opinião política. 

Não se pode afirmar que a sociedade brasileira é justa, igualitária, democrática e 

tolerante se ela não combater todas as formas de preconceito e discriminação 

existentes em seu meio. O Programa Brasil Sem Homofobia busca contribuir para 

a construção de uma cultura de paz estimulando o respeito a todas as diferenças.7 

 

 

Já o Disque Cidadania LGBT que também funciona para descriminação realizada sobre 

qualquer cidadão, sob qualquer circunstância: 

 

O Disque Direitos Humanos é um serviço de utilidade pública da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) destinado a receber 

demandas relativas a violações de Direitos Humanos, especialmente de crianças 

e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população LGBT, em 

situação de rua, em privação de liberdade, comunidades tradicionais, entre 

outras que atingem populações em situação de vulnerabilidade. O serviço é 

coordenado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos que tem a 

competência de receber, analisar e encaminhar manifestações de violações de 

direitos humanos. Assim como, também, disseminar informações e orientações 

acerca de ações, programas, campanhas, direitos e de serviços da rede de 

atendimento, promoção e proteção em Direitos Humanos e também de 

responsabilização, quando houver violação de direitos disponíveis no âmbito 

Federal, Estadual e Municipal. A central de atendimento funciona 24 horas, 

todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. A ligação é 

gratuita, podendo ser realizada de qualquer terminal telefônico e atende ligações 

de todo o território nacional. As manifestações de denúncias de violações de 

Direitos Humanos acolhidas pelo Disque Direitos Humanos são examinadas e 

posteriormente encaminhadas aos órgãos responsáveis para apuração e 

providências cabíveis considerando as especificidades das vítimas apontadas na 

                                                           
6 Matéria disponível no site da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania, lançada 

no dia 27/01/2012 pelo repórter Paulo Virgílio da Agência do Brasil. 

http://www.sdh.gov.br/sdh/importacao/2011/01/31-jan-2011-rio-sem-homofobia-lanca-cartilha-sobre-direitos-de-

travestis-e-transexuais 
7 Ibidem. http://www.sdh.gov.br/sdh/importacao/noticias/ultimas_noticias/2009/03/MySQLNoticia.2009-03-23.0650 
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denúncia, bem como da vulnerabilidade acrescida, quando houver, associada ao 

grupo no qual pertence a vítima.8 

 

Nas imagens 18 e 19 mostradas abaixo segue o segundo dia de evento da 4º Semana da 

Diversidade sobre Políticas Públicas e Assistência Social: 

 

 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª Semana da Diversidade LGBT de Campos.             

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 

 

                                                           
8 Matéria disponível no site da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania. 

Biblioteca virtual; Balanço Semestral do Disque Direitos Humanos - Disque 100. 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/bibliotecavirtual/balancodisque100/view 
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João Bosco, o mediador Paulo Júnior e Kamilla Teixeira. 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª Semana da Diversidade LGBT de Campos.             

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 

 

 

 

No terceiro dia de evento a mesa debateu os temas relacionados a saúde trazendo as 

palestrantes Marisa Justino e Marina Guimarães. Para iniciar o evento foram convidadas as 

meninas do Combativa, grupo que utiliza da música como forma de protesto e luta pelas causas de 

minoria principalmente negra e homossexuais. Rafael França foi novamente o mediador da mesa; 

Marisa é Subcoordenadora de Políticas Públicas para a diversidade sexual em Mesquita/RJ; 

Vice-presidente da AGANIM Direitos Humanos; Coordenadora Estadual e Nacional da Unegro 

LGBT regional da ABL baixada fluminense. Iniciou o debate com colocações como a epidemia de 

AIDS e HSH (Homens que fazem sexo com Homens) que levou a atenção dos órgãos de saúde 

para o público LGBT. 

Marina é médica atuante da Estratégia de Saúde da Família e em projetos voltados à saúde 

LGBT em Juiz de Fora/MG. Especialista em Ciências Humanas e Gênero e Sexualidade pela 

UERJ. Atualmente faz mestrado no Instituto de Medicina Social da UERJ, com pesquisa voltada 

para a temática do Estado e de suas políticas públicas em diversidade sexual. Uma das questões 

levantadas pelas palestrantes foi a falta de participação do Estado no evento visto que seria uma 
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‘obrigação’ o envolvimento e atuação do mesmo em questões sociais como as abordadas durante 

a 4º semana.  

Nesse dia de evento, folhetos e cartilhas foram entregues aos participantes, assim como: 

Mulheres, Lésbicas e Bissexuais – Direitos, Saúde e Participação Social; Política Nacional de 

Saúde Integral de Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais; Transexualidade e 

Travestilidade na Saúde. Todas essas cartilhas são lançadas pelo Ministério da Saúde. 

Na Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

é exposto como citado no primeiro capítulo do presente trabalho o surgimento dos movimentos 

sociais no final da década de 1970 assim como a criação do Grupo Somos tido como percursor na 

luta LGBT. É ainda apresentado que na 13º Conferência Nacional da Saúde em 2008, que foram 

incluídos nas análises da resolução social da saúde a orientação sexual e a identidade de gênero, 

assim como que no ano anterior (2007) os direitos LGBT já estavam sendo levantados pelo SUS. 

Desigualdades de acesso a serviços de saúde como exames de prevenção a câncer uterino, 

crises de ansiedade e depressão, aplicação de silicone industrial e uso de hormônios femininos sem 

prescrição médica utilizado para a mudança corporal, além das DSTs são alguns dos muitos 

problemas relacionados a saúde do corpo e da mente do público homossexual. O sistema criado 

com intuito de garantir o acesso a saúde por toda população teve também incluso o direito aos 

homossexuais como mostrado no trecho retirado da cartilha mencionada acima “A Portaria nº 

2.836, de 1º de dezembro de 2011 institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política 

Nacional de Saúde Integral LGBT” (2013, p.16) 

 

Segue abaixo nas imagens 20, 21 e 22 o terceiro dia de evento 
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Apresentação das meninas do Combativa.  
Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª Semana da Diversidade LGBT de Campos.             

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 

 

 

 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª Semana da Diversidade LGBT de Campos.             

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 
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Marisa Justino, mediador Rafael França e Marina Guimarães. 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª Semana da Diversidade LGBT de Campos.             

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 

 

 

No último dia de evento o tema abordado foram as Políticas Públicas e Assistência Jurídica 

que contou com a participação das advogadas, Carla Hecht e Daniela Bogado Bastos de Oliveira 

que substituiu Giowana Cambrone que não pode comparecer a palestra. Giowana é advogada trans, 

professora de direito e mestranda em políticas públicas e formação humana, além de ativista. Antes 

das advogadas convidadas serem chamadas a mesa ocorreu uma apresentação de dança da Drag 

Queen Samanta Rainbow, que trabalha como Dj e na organização e planejamento de eventos 

LGBT. 

Carla Hecht é advogada, pós-graduada em docência superior e mestre em Relações Privadas 

e Constituição (dissertação abordando questões de gênero). Professora da Universidade Cândido 

Mendes em Campos, tem experiência nas disciplinas de Sociologia Jurídica, Direitos 

Fundamentais, Metodologia de pesquisa e Direito civil, com ênfase em Direito das Famílias e 

sucessões; não foram expostos no site as formações da palestrante Daniela Bogado. Professor Paulo 

Júnior, mediador da mesa. 

Foram tratados os direitos conquistados e os que ainda estão em aberto para serem 

alcançados. O decreto 7.037/09 = PNDH – Apresentou no eixo “orientador III universalizar direitos 
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em um contexto de desigualdades” a Diretriz 10: garantia de igualdade na diversidade, tendo como 

objetivo estratégico a garantia do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero. A 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 lançou emendas sobre os direitos a 

igualdade (diferença e não descriminação), personalidade, liberdade e segurança; esse último por 

exemplo com o levantamento de 2015 mostrado pela Advogada onde o Disque 100 citado 

anteriormente foi acionado 1.983 vezes para denunciar relatos de violência contra a população 

LGBT ficando em primeiro lugar a discriminação, em segundo a violência psicológica e em 

terceiro a violência física.  

No site ‘Direito Homoafetivo – Consolidando Conquistas’ é possível estar a par de notícias 

relacionadas a projetos de leis, Ações, Jurisprudência, além de artigos e outros trabalhos 

relacionados a essa temática. Algumas proibições do público LGBT ainda possuem pouca 

visibilidade como a de homens gays doarem sangue, a proibição de ser dependente do imposto de 

renda quando referente a companheiros do mesmo sexo mesmo estes vivendo a mais de cinco anos 

juntos, entre outros que muitas vezes não são de total conhecimento comum.  

No último dia da 4º Semana da Diversidade ocorreu a Diversiparty, uma festa voltada ao 

público LGBT, aberta a todos que marcava o encerramento do evento. Todo o dinheiro arrecado 

iria ser utilizado para pagar as despesas ocasionadas pelos dias de palestras; não pude comparecer 

a essa festa. 

Segue nas imagens 23, 24 e 25 o último dia de evento da 4º Semana da Diversidade de 

Campos dos Goytacazes 
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A Drag Queen Samanta Rainbow.  

Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª Semana da Diversidade LGBT de Campos.             

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 
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Daniela Bogado, o mediador Paulo Júnior e Carla Hecht. Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª 

Semana da Diversidade LGBT de Campos.             

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem retirada da página do facebook da 4ª Semana da Diversidade LGBT de Campos.               

https://www.facebook.com/events/991623560963274/permalink/1009369335855363/ 

 

Fecho esse capítulo com a passagem de François Laplantine: 

Incluir-se não apenas socialmente mas subjetivamente faz parte do objeto 

cientifico que procuramos construir, bem como do modo de conhecimento 

característico da profissão de etnólogo. A análise, não apenas das reações dos 

outros à presença deste, mas também de suas reações às reações dos outros, é o 

próprio instrumento capaz de fornecer à nossa disciplina vantagens científicas 

consideráveis, desde que saiba aproveitá-lo. (LAPLANTINE, 2003, p. 141-142) 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Atualmente muitas questões estão sendo levantadas sobre assuntos que durante muito 

tempo foram deixados de lado por órgãos públicos e pela própria sociedade, assim como a violência 

contra mulher, a legalização do aborto, as questões de igualdade ao público LGBT, entre outras. 

Através do trabalho realizado, tanto o teórico quanto a observação participante, foi possível notar 

o quanto ainda se falta fazer para que a igualdade de direitos e o respeito voltados ao público LGBT 

possa ser realmente considerado um problema do passado. Ainda visto por muitos com os olhos de 

que ser diferente ao que foi institucionalizado como normal é algo errado, os homossexuais passam 

por situações que não deveriam ser negadas a nenhum ser humano, como direito ao casamento e a 

doação de sangue no caso de homens gays.  

A conscientização do indivíduo sobre o respeito ao próximo deve ser algo iniciado desde a 

sua infância tanto em casa quanto na escola; o masculino deve ser tratado ao mesmo nível que o 

feminino para que sejam, pois, equivalentes em tudo que lhes compete assim como o respeito à 

diversidade sexual deve ser priorizada. Não é necessário ir contra as próprias crenças para saber 

que a garantia de direitos principalmente os primordiais como direito a respeito e dignidade são o 

básico para que a sociedade seja cada vez menos preconceituosa e violenta.  

A religião que prega o amor ao próximo, muitas das vezes, é a mesma que vira as costas 

para as pessoas que procuram um caminho seguro na fé. A cura gay – que é um projeto deferido 

pelo deputado federal Marco Feliciano do PSC de São Paulo que concede aos psicólogos realizar 

um tratamento que cure a homossexualidade - é a prova de que ainda em alguns ambientes 

religiosos o amor não está ligado ao diferente e nem a aceitação dessa diferença. 

Ninguém está livre de sofrer preconceito e violência devido à sua orientação sexual. Um 

caso que ocorreu em abril desse ano (2016), envolvendo uma jornalista e apresentadora brasileira 

que se assumiu lésbica, chamou a atenção ainda mais por uma grande quantidade de comentários 

negativos em suas redes sociais. Fernanda Gentil foi alvo de insultos e xingamentos pelo fato de 

se relacionar com uma mulher. Porém, a maioria dos homossexuais que estão fora dos holofotes 

além da violência psicológica ainda sofrem a física e muitas vezes passam despercebidos aos olhos 

da lei.  



68 
 

Com o afastamento de Dilma Rousseff e entrada de Michel Temer como presidente em 

maio desse ano (2016) fez com que muito fosse questionado sobre como seria atingido os direitos 

LBGT com esse novo governo voltado ao conservadorismo. Ainda há muito o que temer sobre 

medidas que podem ser tomadas; em uma matéria lançada pela BBC Brasil, no mesmo mês depois 

do início do governo Temer (após o impeachment), trouxe a opinião de especialistas sobre a 

possibilidade de um possível recuo sobre os direitos já alcançados pelos homossexuais.  

Ainda hoje, meses após a entrevista não existe muito o que afirmar sobre melhoras a este 

público, mas a revogação dos Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos 

Direitos Humanos já pode ser considerado um alerta para o que é possível se esperar. Porém, 

através de movimentos como os feitos pelos núcleos, coletivos como aqueles acompanhados na 

pesquisa que por ora se conclui e outros parceiros na luta pelos direitos LGBT é possível notar que 

“botar a cara no sol” não é somente entrar de cara na briga e sim também ver o brilho que uma 

mínima vitória alcançada já causa.    

Em suma, as palavras da escritora e poeta Cecilia Meireles ( 1965) bem representam todo 

o trabalho exposto: “Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta que não há ninguém 

que explique e ninguém que não entenda. ” 
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