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RESUMO 

 

Vivemos em um sistema patriarcal-racista-capitalista-heterossexista que promove a 

exploração e a opressão das mulheres nos âmbitos público e privado, reservando para elas o 

lugar de subalternidade, inferioridade e desvalorização que se expressa desde a precarização 

do trabalho feminino às múltiplas formas de violência a que são submetidas. Essa 

desigualdade é estabelecida por uma ideologia de naturalização dos sexos, em que homens e 

mulheres, desde crianças, são educados a adquirirem características e atribuições ligadas aos 

papéis sociais femininos ou masculinos, sendo a heterossexualidade compulsória um fator que 

alimenta tal ideologia. Assim, o heterossexismo impõe um regime de exercício da sexualidade 

“legítimo” que promove inúmeras formas de violência contra os sujeitos que vivenciam 

diversas formas de relações afetivo-sexuais e identidades de sexo. A partir da compreensão da 

lógica exploradora e de dominação ideológica do capital se estruturam diversas formas de 

organização política, dentre elas os movimentos sociais. O movimento LGBT no Brasil, 

surgido no final dos anos 1970, luta historicamente contra o conservadorismo e pelo 

reconhecimento da diversidade sexual no combate ao preconceito e à discriminação, 

desvalores estes potencializados nesta sociabilidade capitalista, assentada na regulação, pelo 

capital, da exploração da força de trabalho e na padronização nos modos de ser e de amar. 

Embasados nessas discussões, buscamos analisar a atuação política do movimento LGBT em 

Mossoró-RN. Realizamos pesquisa bibliográfica a partir das contribuições teóricas de autores 

como: Marx (1978; 2009; 2010), Marx e Engels (2011), Lênin (2010), Bogo (2011), Gohn 

(1990), Duriguetto e Montaño (2012), Facchini (2005), Simões e Facchini (2009), Santos 

(2002; 2005; 2009; 2015), dentre outros(as), que trabalham a organização política, os 

movimentos sociais e o Movimento LGBT, categorias utilizadas para a compreensão do nosso 

objeto de estudo. Com uma abordagem fundamentalmente qualitativa, utilizamos a entrevista 

semi-estruturada como instrumento de produção de dados que possibilitou a realização da 

pesquisa de campo feita com um universo de sete militantes de dois coletivos LGBT de 

Mossoró-RN, quais sejam: DêBandeira e Divergen. Os coletivos pesquisados surgiram 

recentemente a partir da necessidade de representatividade LGBT na UFERSA e na sociedade 

de forma geral, tendo como bandeira de luta o enfrentamento aos processos de exploração e 

opressão a que são submetidos a população LGBT. Pelas falas dos(as) entrevistados(as), 

apreendemos que o movimento LGBT está em plena construção na cidade e apresenta, no seu 

perfil atual, um ineditismo com relação a períodos anteriores, sendo, por isso, novo em termos 

de uma efetiva atuação política. Constatamos ações desenvolvidas isoladamente por cada um 

desses coletivos, sem uma articulação efetiva entre ambos na construção de um projeto 

coletivo, valendo-se de algumas articulações e alianças com outros movimentos sociais e 

partidos políticos, notadamente o PT. O DêBandeira e o Divergen constroem um movimento 

LGBT com um debate crítico e politizado que se materializa nas lutas por visibilidade e 

reconhecimento de direitos da população LGBT mossoroense (via formações políticas, 

projetos de extensão, eventos sobre diversidade sexual, participação em eventos científicos, 

pressão ao Legislativo, realização da I Conferência Municipal LGBT, dentre outros) com um 

caráter de ousadia, criatividade, inovação e originalidade. 

 

Palavras-chave: Movimentos sociais. Movimento LGBT. Organização política.  

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Vivimos en un sistema patriarcal-racista-capitalista-heterosexista que promueve la 

explotación y la opresión de las mujeres en las esferas públicas y privadas, reservándose para 

ellas el lugar de subordinación, inferioridad y la depreciación que se expresa desde la 

precariedad del trabajo femenino a múltiples formas de violencia a las que están sometidas. 

Esta desigualdad se establece por una ideología de la naturalización de los sexos, donde 

hombres y mujeres, desde niños y niñas son educados (as) para adquirir características y 

funciones relacionadas con el macho o hembra de acuredo com las normas sociales, y la 

heterosexualidad obligatoria es un factor que alimenta esa ideología. Por conseguiente, el 

heterosexismo impone un régimen de ejercicio de la sexualidad "legítimo" que promueve 

muchas formas de violencia contra los sujetos que experimentan diversas formas de 

identidades afectivo-sexuales y de género. A partir de la comprensión de la lógica de 

explotación y dominación ideológica del capital es que están estructuradas las diversas formas 

de organización política, entre ellas los movimientos sociales. El movimiento LGBT en 

Brasil, que surgió en finales de los años de 1970, lucha historicamente contra el 

conservadurismo y el reconocimiento de la diversidad sexual en la disputa contra los 

prejuicios y la discriminación, contravalores estos que son aprovechados por esta sociabilidad 

capitalista y apoyados en la regulación, de la explotación de la fuerza del trabajo, por el 

capital y la estandarización de las formas de ser y de amar. Con base en estas discusiones, 

buscamos analizar la acción política del movimiento LGBT en Mossoró-RN. Realizamos 

pesquisa de la literatura basada en referencias conceptuales  de autores como Marx (1978; 

2009; 2010), Marx y Engels (2011), Lenin (2010), Bogo (2011), Gohn (1990), Duriguetto y 

Montaño (2012) Facchini (2005), Simões y Facchini (2009), Santos (2002; 2005; 2009; 

2015), entre otros (as), que trabaja con conceptos fundamentales como la organización 

política, los movimientos sociales y el movimiento LGBT, estas que son las categorías 

utilizadas para la comprensión de nuestro objeto de estudio. Con un enfoque 

fundamentalmente cualitativo, utilizamos entrevistas semiestructuradas como herramienta de 

producción de datos, las quales nos permitieron la realización de una mejor investigación de 

campo con un universo de siete militantes de los movimientos LGBT en Mossoró-RN, a 

saber: DêBandeira y Divergen. Los colectivos pesquisados surgieran muy recientemente 

desde la necesidad de la representación LGBT en UFERSA y la sociedad en general, teniendo 

como  bandera de luta el posicionamiento contra los procesos de exploración y la opresión 

que sufren también la población LGBT. En los discursos de los (las) entrevistados (as) 

aprehendemos que el movimiento LGBT está en plena construcción en nuestra ciudad y 

cuenta, en su perfil actual, con acciones inédtias en comparación con períodos anteriores, y 

por lo tanto, nuevas condiciones de una efectiva actividad política. Sin embargo, fue possible 

perceber que las acciones son emprendidas con aislamiento por cada uno de estos colectivos, 

sin coordinación entre ellas, en lo que respecta a la construcción de un proyecto colectivo, 

aprovechando por veces de algunas articulaciones y alianzas con otros movimientos sociales y 

los partidos políticos, especialmente el PT. El DêBandeira y divergen intentan construir un 

movimiento LGBT con base en un debate crítico y politizado que se materializa en las luchas 

por la visibilidad y el reconocimiento de los derechos LGBT en Mossoró (a través de 

formaciones políticas, proyectos de extensión, los eventos sobre la diversidad sexual, la 

participación en eventos científicos, la presión el legislador de la I Conferencia Municipal 

LGBT, entre otros) con una audacia de carácter, la creatividad, la innovación y la 

originalidad. 

 

Palabras clave: Movimientos sociales. Movimiento LGBT. Organización política. 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

BSH – Programa Brasil sem Homofobia 

CAADIS – Coordenação de Ações Afirmativas, Acessibilidade e Diversidade 

CBAS – Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 

CFESS – Conselho Federal de Serviço Social 

CF8 – Centro Feminista 8 de Março 

CID – Código Internacional de Doenças 

CNB – Construindo Novo Brasil 

CNCD/LGBT - Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais  

CNJ – Conselho Nacional de Justiça 

CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

CRDH – Centro de Referência em Direitos Humanos 

CRESS – Conselho Regional de Serviço Social 

CUIA – Centro Urbano de Intervenções Artísticas 

DCE – Diretório Central dos Estudantes 

DECOM – Departamento de Comunicação 

DS – Democracia Socialista 

DST – Doença Sexualmente Transmissível 

EME – Encontro das Mulheres Estudantes da UNE 

FASSO – Faculdade de Serviço Social 

GALF – Grupo de Ação Lésbico-Feminista 

GEDIC – Grupo de Estudos em Direito Crítico, Marxismo e América Latina 

GLS – Gays, Lésbicas e Simpatizantes 

HU – Hospital Universitário 

IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

JAE – Juventude de Articulação de Esquerda 

JCNB – Juventude Construindo Novo Brasil 

JOM – Jornal Oficial de Mossoró 

LEDOC – Licenciatura em Educação do Campo  



LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

MESS – Movimento Estudantil de Serviço Social 

MPA – Movimento Pau de Arara 

MPC – Modo de Produção Capitalista 

MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

NEM – Núcleo de Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

ONG – Organização Não-Governamental 

PEC – Proposta de Emenda à Constituição 

PL – Projeto de Lei 

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

PME – Plano Municipal de Educação 

PMM – Prefeitura Municipal de Mossoró 

PNPD/CAPES – Programa Nacional de Pós Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior 

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

PSB – Partido Socialista Brasileiro 

PSC – Partido Social Cristão 

PSOL – Partido Socialismo e Liberdade 

PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 

PT – Partido dos Trabalhadores 

RN – Rio Grande do Norte 

SDH – Secretaria de Direitos Humanos 

SEADIS – Seminário de Ação Afirmativa, Diversidade e Inclusão Social 

SECOM – Sindicato dos Comerciários de Mossoró e Região 

SINDISERPUM – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró 

SMDSJ – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude 

STF – Supremo Tribunal Federal 

SUS – Sistema Único de Saúde 

UCF – Unidade de Convivência da Família 

UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

UFERSA – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

UNE – União Nacional dos Estudantes 

UnP – Universidade Potiguar 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 14 

2 “PORQUE A LIBERDADE OFENDE”: UMA ANÁLISE MATERIALISTA DA 

INDISSOCIÁVEL ARTICULAÇÃO ENTRE PATRIARCADO, HETEROSSEXISMO E 

LGBTFOBIA ...........................................................................................................................26 

2.1 Patriarcado-racismo-capitalismo-heterossexismo: sistema de exploração e opressão das 

mulheres e da população LGBT  .............................................................................................. 27 

2.2 “O patriarcado mata todos os dias”: desvelando a LGBTfobia e suas expressões no Brasil 

 .................................................................................................................................................. 48 

3 OUSANDO TEIMAR POR LIBERDADE: O MOVIMENTO LGBT NO BRASIL .......... 81 

3.1 Movimentos sociais: expressões de luta e resistência à sociedade do capital .................... 82 

3.2 "Babado, confusão e gritaria": sujeitos, lutas e reivindicações do Movimento LGBT no 

Brasil ......................................................................................................................................... 96 

4 “LIBERDADE É POUCO. O QUE EU DESEJO AINDA NÃO TEM NOME”: 

ANALISANDO A ATUAÇÃO POLÍTICA DO MOVIMENTO LGBT EM MOSSORÓ-RN

 ................................................................................................................................................ 112 

4.1 Compreensão da articulação entre patriarcado, heterossexismo e LGBTfobia ................ 113 

4.2 Coletivos LGBT de Mossoró-RN: histórico, composição, principais propostas e ações . 137 

4.3 Articulações e alianças ..................................................................................................... 154 

4.4 Compreensão e vinculação a algum projeto societário .................................................... 164 

4.5 Desafios e potencialidades ............................................................................................... 173 

5 CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 194 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 206 

APÊNDICES...........................................................................................................................217 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.............................................218 

APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista....................................................................................220 

 

 

 



14 

 

INTRODUÇÃO 

 

“Já não basta esse dia após dia  

Que é um peso constante sobre as costas da gente 

Nesse tempo doente à solta nas ruas 

Colocando nas faces esse ar descontente 

Já não basta a descrença e a desconfiança 

Acabando com nossa esperança de felicidade 

Já não basta a pressão dessa falsa moral 

Encobrindo os atos de imoralidade 

[...] 

Eu cansei dessas velhas promessas 

Dessas velhas palavras e cansados ditados 

 

Já não basta esta coisa rolando aí fora 

Nos castrando com garras e dentes 

Nos forçando a viver tão somente de meias verdades 

O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito 

O que é ser, profundamente, uma pessoa da maior liberdade” 

(Da Maior Liberdade1 – Gonzaguinha).  

 

A enorme ofensiva conservadora que abarca as várias dimensões da vida social é 

constatada na supressão dos direitos sociais, bem como na negação dos direitos humanos, 

ambos frutos de intensa luta histórica da classe trabalhadora para reconhecimento e garantia 

dos mesmos pelo Estado, que no atual contexto neoliberal potencializa a sua atuação na 

defesa inconteste do capital, gerando, em contrapartida, respostas às múltiplas expressões da 

questão social fragmentadas, focalizadas na extrema pobreza e transferidas ao mercado. 

O capitalismo, em seu atual estágio neoliberal, produz uma ideologia baseada em 

desvalores burgueses, como por exemplo, o preconceito, potencializado nesse sistema, 

negando, assim, a diversidade humana em todas as suas esferas, entre elas, a liberdade de 

orientação sexual e identidade de sexo. Nesse sentido, essa sociabilidade apoiada em valores 

religiosos e moralistas, considera os sujeitos que não se enquadram na heterossexualidade 

compulsória como desviantes, doentes e anormais, descartando as diversas expressões de 

afetividade e identidade. Disseminam-se, assim, discursos de ódio proferidos por diversos 

segmentos sociais. 

Decorrente da intolerância e desrespeito com a diversidade humana, presenciamos 

cotidianamente a violência contra a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

                                                 
1 Disponível em: <https://www.letras.mus.br/gonzaguinha/da-maior-liberdade/>. Acesso em: 12 fev. 2017.  

https://www.letras.mus.br/gonzaguinha/da-maior-liberdade/
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Transexuais (LGBT), que se expressa em várias facetas, sendo uma delas os crimes de ódio, 

com seus requintes de crueldade.  

O Brasil, por exemplo, é o país do mundo onde mais ocorrem assassinatos contra 

travestis e transexuais. Ressalte-se que o Rio Grande do Norte (RN) é o terceiro estado no 

ranking dos estados brasileiros que mais matam LGBTs. Somente no ano de 2012, segundo 

Relatório da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, houve, no Rio 

Grande do Norte, um aumento de 231% com relação a 2011, no que se refere às denúncias 

sobre violações as mais diversas perpetradas contra a população LGBT.  

Essa realidade perversa de inúmeras violações que estão presentes na vida de LGBTs 

e as resistências que são criadas ganha uma materialidade mais sólida quando as identificamos 

no local em que vivemos.  

Assim, além da participação, no ano de 2014, em alguns debates sobre a população 

LGBT no Beco dos Artistas2 em Mossoró-RN, três motivações foram cruciais para tentarmos 

compreender os desafios colocados ao Movimento LGBT da cidade em comento diante dessa 

difícil realidade.  

Primeiro, a minha aceitação e orgulho de ser um sujeito homossexual, que como todo 

sujeito LGBT sofre processos de opressão nessa sociedade, o que me levou a uma primeira 

aproximação com as leituras relacionadas à diversidade sexual.  

Segundo, nossa participação no I Encontro de Articulação de Entidades 

Mossoroenses de Garantia de Direitos, realizado entre os dias 23 a 25 de setembro de 2014, 

fruto de um projeto de intervenção de um grupo de estagiárias da Faculdade de Serviço Social 

(FASSO) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), evento em que um 

dos convidados, militante do Movimento LGBT do Rio Grande do Norte, explanou em uma 

das mesas, sobre as enormes dificuldades de atuação política desse movimento no Estado, que 

possui atualmente uma concentração de forças na organização da Parada LGBT.  

                                                 
2 “O coletivo Pego Beco surge posteriormente ao período de efervescência das manifestações de junho de 2013, 

em que muitos jovens foram às ruas pela questão da mobilidade urbana e em busca de mudanças efetivas no 

quadro político e social do país. Seu surgimento dá-se pela necessidade de uma parcela da juventude que 

protagonizou o Movimento Pau de Arara, durante as jornadas de junho, sentiu em ocupar um espaço onde se 

pudesse dar continuidade aos diálogos, somar forças e ainda que pudesse expor e manifestar livremente as suas 

ideias, [...]” (COSTA, 2015, p. 53). A partir desse contexto, “[...] a juventude organizada decide ocupar, sem 

pretensões de continuidade, a Travessa Martins de Vasconcelos – localizada no centro da cidade de Mossoró, 

chamada pelos frequentadores de Beco dos Artistas – e realizar debates políticos com temas polêmicos e 

contemporâneos, como diversidade sexual, extermínio da juventude negra, feminismo, descriminalização das 

drogas e democratização dos meios de comunicação. As intervenções artísticas com poesia, grupos teatrais e 

musicais de Mossoró e cidades vizinhas são expressões que também fazem parte da agenda de atividades no 

Beco dos Artistas” (COSTA, 2015, p. 54).  
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Ainda no campo de participação em eventos, outro momento imprescindível foi 

nossa presença no XII Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual (ENUDS), 

realizado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) Campus Mossoró-RN, 

entre os dias 12 a 16 de dezembro de 2014, em que constatamos a participação de apenas um 

coletivo LGBT do estado do RN, recentemente criado, e apenas um coletivo de Mossoró-RN 

(organizador do evento). Em contrapartida percebemos, que em nível de Nordeste, por 

exemplo, os outros estados dessa região apresentavam vários coletivos, alguns com certa 

trajetória na militância relativa à defesa da livre orientação sexual e identidade de sexo. 

Esses momentos nos inquietaram a compreender quais os desafios para a atuação 

política do Movimento LGBT no estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de uma questão 

fundamental, haja vista assegurar direitos a esse segmento depende, de forma imprescindível, 

da pressão de um movimento bem organizado politicamente, que possa tencionar o poder 

público no atendimento às necessidades humanas, incluídos o reconhecimento e a aceitação 

das várias expressões afetivo-sexuais e de gênero, que por serem negadas, impossibilitam o 

acesso desses sujeitos aos direitos civis, políticos e sociais. 

Como terceira motivação tivemos o nosso engajamento e inserção desde a graduação 

em Serviço Social, realizada na UERN, entre os anos de 2010-2014, em movimentos sociais e 

lutas sindicais. Situamos nossa participação nesse período: no Movimento Estudantil de 

Serviço Social (MESS); na construção do Fórum Permanente de Políticas Públicas de 

Mossoró-RN e Frente Mossoroense contra a Privatização da Saúde; inserção, durante o ano de 

2014, no Levante Popular da Juventude (estando a frente do setor de diversidade sexual e de 

gênero) e organização de algumas edições do Grito dos(as) Excluídos(as) na cidade.  

Nesse lapso temporal, no campo sindical, nos engajamos, anualmente, na 

organização dos atos do Dia do(a) Trabalhador(a) promovidos pelo Sindicato dos 

Comerciários de Mossoró e Região (SECOM) e nos anos de 2015 e 2016 nas lutas do 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (SINDISERPUM), por sermos 

servidor público efetivo nessa cidade. Assim, essa realidade de vivência em diversos espaços 

de realização das lutas sociais conformou nossa afinidade pelo tema dos movimentos sociais e 

nos instigou a buscar adquirir e aprofundar os conhecimentos teóricos sobre esses espaços de 

resistência e combatividade à exploração e às opressões.  

Durante o processo do mestrado, contudo, entendemos que uma pesquisa em nível de 

estado demandaria um tempo maior para sua execução. Com isso, por estarmos situados no 

município de Mossoró-RN e iniciar o processo de militância em um coletivo LGBT recém-
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criado na cidade (Coletivo DêBandeira), tomamos a decisão de pesquisar sobre os desafios e 

as potencialidades do Movimento LGBT no lugar onde vivemos.  

Ressaltamos que mesmo alterando o lócus da pesquisa, as motivações, e mais 

especificamente, os eventos supracitados aos quais participamos, continuaram sendo 

imprescindíveis para buscarmos compreender esse objeto de estudo, pois pelas nossas 

observações e vivência nessa realidade local, percebemos que o movimento LGBT em 

Mossoró-RN, ainda é muito tímido e marcado por ações pontuais, acompanhando em certa 

medida a tendência desse movimento no RN. Destarte, esses elementos nos instigam a 

problematizar os desafios e também as potencialidades que esse movimento enfrenta na 

realidade concreta.  

Precisamos explicitar que as reflexões sobre esse objeto de estudo não é fruto de uma 

trajetória acadêmica especificamente em pesquisa, extensão ou produção teórica nessa área 

temática, o que não significa que os conhecimentos adquiridos nas disciplinas e espaços de 

debate na graduação em Serviço Social não possibilitassem pensar a organização política, os 

movimentos sociais e as questões atinentes à diversidade sexual. Desse modo, os 

conhecimentos acumulados subsidiaram e foram mesmo fundantes da perspectiva teórica e da 

análise que fizemos das questões referentes à realidade que nos propomos a desvendar.  

Destaca-se que a realização da presente pesquisa tem uma nítida relevância 

acadêmica, pois pretendemos compreender a atuação política do Movimento LGBT na cidade 

de Mossoró-RN, tendo em vista apontar e analisar os desafios que este Movimento encontra 

para a materialização de suas lutas. A partir dessas reflexões esperamos contribuir com o 

fortalecimento do mesmo na luta pela conquista de direitos para esse segmento, bem como na 

construção de uma sociedade de igualdade e liberdade substantivas. 

Diante do exposto, a presente pesquisa busca contribuir com o debate crítico do 

Serviço Social, tanto por envolver a profissão e adensar a discussão sobre a liberdade de 

orientação sexual e identidade de sexo, alinhado, assim, ao que é preconizado no Código de 

Ética Profissional - que tem como um dos princípios o empenho na eliminação de todas as 

formas de preconceito e o incentivo do respeito à diversidade - quanto de que defender 

direitos em conjunto com o Movimento LGBT fortalece o nosso projeto ético-político, que 

tem como horizonte a construção de uma sociedade sem exploração e opressão de qualquer 

natureza. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a atuação política do Movimento 

LGBT em Mossoró-RN, e como objetivos específicos imprescindíveis para a compreensão do 

nosso objeto de estudo: analisar a relação entre patriarcado, heterossexismo e LGBTfobia; 
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identificar os coletivos LGBT que compõem o atual contexto de lutas por liberdade de 

orientação sexual e identidade de sexo em Mossoró; apreender as principais propostas e ações 

realizadas pelo Movimento LGBT em Mossoró; detectar se o Movimento LGBT em Mossoró 

promove articulação com outros sujeitos coletivos; compreender os fatores que impedem e/ou 

potencializam uma maior organicidade do Movimento LGBT em Mossoró; analisar se a ação 

política do Movimento LGBT em Mossoró está articulada a um projeto societário vinculado à 

construção de uma nova ordem societária. 

Assim, a pesquisa realizada teve uma abordagem qualitativa na medida em que se 

propõe a analisar o discurso de alguns(as) militantes do Movimento LBGT da referida cidade 

sobre tais potencialidades e desafios.  

De acordo com Minayo (1997), a pesquisa qualitativa “[...] trabalha com o universo 

dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis” (p. 21-22). Essa autora esclarece, ainda, que a abordagem 

qualitativa aprofunda-se nos significados das ações e relações humanas e, dessa forma, “há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, entre o sujeito e o objeto, entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito” (BAPTISTA, 1999, p. 35). É válido ressaltar que a 

análise de valores e opiniões que realizamos assentou-se em uma perspectiva que reconhece 

as percepções da realidade expressas pelos sujeitos construídas na tessitura das relações 

sociais mais amplas. 

Para compreensão do nosso objeto de estudo, realizamos pesquisa bibliográfica e de 

campo. Mioto e Lima (2007) afirmam que a pesquisa bibliográfica é utilizada “[...] para 

fundamentar teoricamente o objeto de estudo, contribuindo com elementos que subsidiam a 

análise futura dos dados obtidos” (p. 44).  

De acordo com Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é utilizada em pesquisas que se 

propõem analisar várias posições sobre um problema. Para esse autor a principal vantagem 

desse tipo de pesquisa “[...] reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma 

gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (p. 

45).  

Isto posto, tal pesquisa foi desenvolvida com base em material bibliográfico já 

elaborado, tais como livros e artigos científicos de alguns(as) autores(as) como: Marx (1978; 

2009; 2010), Marx e Engels (2011), Lênin (2010), Bogo (2011), Gohn (1990), Duriguetto e 

Montaño (2012), Facchini (2005), Simões e Facchini (2009), Santos (2002; 2005; 2009; 
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2015), dentre outros(as), que trabalham a organização política, os movimentos sociais e o 

Movimento LGBT, categorias utilizadas para a compreensão do nosso objeto de estudo.  

Para o presente estudo, a contribuição teórica de diferentes autores(as) sobre as 

categorias supracitadas, em nível amplo, possibilitou compreender a realidade empírica, pois 

ao trazer os pressupostos teóricos tem a capacidade de elucidar os fatos e desvendá-los, 

subsidiando, assim, às análises explicativas capazes de responder aos objetivos da nossa 

pesquisa. Nessa esteira, como revela Mioto e Lima (2007), a pesquisa bibliográfica “[...] vai 

além da simples observação de dados contidos nas fontes pesquisadas, pois imprime sobre 

eles a teoria, a compreensão crítica do significado neles existente” (p. 44).    

A pesquisa de campo teve por objetivo aprofundar a questão proposta. Nesse tipo de 

pesquisa a produção de dados é feita no espaço dos sujeitos a serem trabalhados. Assim, a 

pesquisa em comento foi realizada com quatro militantes do Coletivo DêBandeira e com três 

militantes do Divergen, totalizando, assim, sete sujeitos pesquisados. Ressaltamos que 

tentamos garantir, no quantitativo total de entrevistados(as), a paridade de gênero, contudo 

não foi possível, pois além do movimento LGBT na cidade ser composto majoritariamente 

por homens gays, buscamos como sujeitos da nossa pesquisa aqueles(as) que possuíssem um 

tempo maior de militância na pauta da diversidade sexual e de gênero. 

Como instrumento de produção de dados utilizamos a entrevista para a realização 

desta pesquisa, pois tal instrumento tem por finalidade obter, de forma direcionada, 

informações por meio da fala dos sujeitos sociais. Para Manzini (s/d) a entrevista é um 

processo que ocorre entre um pesquisador, que tem um objetivo definido, e um entrevistado 

que possui a informação necessária para se estudar o fenômeno que está sendo pesquisado, 

utilizando como mediação principal a linguagem. 

A técnica da entrevista “se caracteriza por uma comunicação verbal que reforça a 

importância da linguagem e do significado da fala” (MINAYO, 1997, p. 57). Por meio desse 

instrumento podemos obter dados objetivos e subjetivos, sendo que estes últimos se 

relacionam aos valores, atitudes e opiniões dos sujeitos entrevistados.  

Nesse sentido, a entrevista possibilitou captar, por meio da fala dos(as) militantes, as 

opiniões desses sujeitos a respeito do Movimento LGBT em Mossoró-RN, com foco nos 

desafios e nas possibilidades que este encontra para a materialização de suas lutas, tendo por 

embasamento a realidade concreta e as mediações que a constitui. 

A entrevista realizada com os(as) militantes, público-alvo da nossa pesquisa, foi do 

tipo semi-estruturada, esta que segue um roteiro de perguntas pré-estabelecido sendo possível 

a inserção de novas perguntas, caso seja perceptível a necessidade de aprofundar aspectos 
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importantes no decorrer da entrevista. Esse tipo de entrevista forneceu novos dados para a 

pesquisa, favorecendo uma análise com mais elementos na busca para atingir os objetivos 

propostos por esse estudo. 

Os dados produzidos foram analisados a luz do materialismo histórico-dialético, 

método que compreende o processo de vida social, político e espiritual condicionado pelo 

modo de produção da vida material, caracterizado no capitalismo por uma contradição 

fundante: a riqueza é socialmente produzida, contudo, a mesma é apropriada de forma 

privada, revelando que “[...] as relações sociais, são, antes de mais nada, instrumentos para o 

enriquecimento pessoal” (LESSA; TONET s/d, p. 26). Nessa sociabilidade, as relações sociais 

são mediadas por mercadorias, e nessa esteira o “[...] o caráter essencialmente humano da 

força de trabalho [...] é negado pelo capitalismo ao reduzi-la a simples mercadoria” (LESSA; 

TONET, s/d, p. 27).  

No capitalismo, as ideias são hegemonicamente produzidas, de acordo com Marx e 

Engels (2011) pelas relações burguesas de produção e de propriedade. Decorre desse fato que 

a classe dominante utiliza instituições sociais (Estado, Igreja, escola, família, dentre outras) 

para disseminarem sua ideologia com a finalidade de sustentar esse modo de produção e 

promover à adequação dos sujeitos à ordem estabelecida.  

Dessa forma, como nos assevera Marx (1978), a totalidade das relações de produção 

forma a estrutura econômica da sociedade, a base sobre a qual se ergue uma superestrutura 

jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. Nessa 

linha de análise, o marxismo postula que “não é a consciência dos homens que determina o 

seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência” (p. 130).  

 O método ao qual nos filiamos entende que a realidade não se apresenta aos homens, 

“[...] à primeira vista, sob o aspecto de um objeto que cumpre intuir, analisar e compreender 

teoricamente [...]” (KOSIK, 1976, p. 13), apresentando-se, portanto, como um campo em que 

os homens agem a partir de uma intuição prática da realidade, e nesse tratamento prático-

utilitário com as coisas, “[...] o indivíduo ‘em situação’ cria suas próprias representações das 

coisas e elabora todo um sistema correlativo de noções que capta e fixa o aspecto fenomênico 

da realidade” (p. 14).  

Assim, por mais que compreendamos que essa “[...] praxis utilitária imediata e o 

senso comum a ela correspondente colocam o homem em condições de orientar-se no mundo, 

de familiarizar-se com as coisas e manejá-las, [...] não proporcionam a compreensão das 

coisas e da realidade” (KOSIK, 1976, p. 14; grifos do autor). Nessa esteira, o materialismo 

histórico-dialético busca apreender a essência dos fenômenos, na medida em que esta não se 
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manifesta diretamente e nem imediatamente, ou seja, como nos afirma Kosik (1976) “a 

essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo inadequado, parcial, ou apenas sob 

certos ângulos e aspectos” (p. 15).  

Em busca de compreender a realidade de forma crítica, a dialética submete o 

pensamento comum e as representações 

 

[...] a um exame em que as formas reificadas do mundo objetivo e ideal se diluem, 

perdem a sua fixidez, naturalidade e pretensa originalidade, para se mostrarem como 

fenômenos derivados e mediatos, como sedimentos e produtos da praxis social da 

humanidade (KOSIK, 1976, p. 21; grifo do autor). 

 

 Ao contrário do positivismo que defende a doutrina da neutralidade, apontando, 

portanto, que “as ciências da sociedade, assim como as da natureza, devem limitar-se à 

observação e à explicação causal dos fenômenos, de forma objetiva, neutra, livre de 

julgamentos de valor e ideologias [...]” (LÖWY, 1996, p. 17), nossa pesquisa parte do 

pressuposto de que “[...] a relação sujeito/objeto no processo do conhecimento teórico não é 

uma relação de externalidade, tal como se dá, por exemplo, na citologia ou na física; antes, é 

uma relação em que o sujeito está implicado no objeto” (NETTO, 2009, p. 674).  

Nessa perspectiva, compreendemos que a finalidade do pesquisador com relação ao 

objeto é apreender a essência deste, indo além da aparência imediata apresentada pelos 

fenômenos. Como resultado desse processo, “[...] mediante a pesquisa, viabilizada pelo 

método, o pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que investigou” 

(NETTO, 2009, p. 674).  

 Tal objeto, de acordo com o método marxista, é apreendido partindo-se do abstrato 

ao concreto e, assim, entendemos que 

 

O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do 

diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, 

como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo 

e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação (MARX, 

1978, p. 116).  

  

Assim, conhecer a realidade constituída pelas relações sociais estabelecidas pelos 

homens e mulheres a partir das suas condições materiais de vida, é o próprio conhecimento do 

concreto e, para tanto, impõe-se a abstração, processo pelo qual se retira “[...] do elemento 

abstraído as suas determinações mais concretas, até atingir ‘determinações mais simples’” 

(NETTO, 2009, p. 685). Em síntese, Marx (1978) nos clarifica que “[...] o método que 
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consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão uma maneira de proceder do 

pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado” (p. 

117).  

Diante dos pressupostos explicitados, os dados obtidos com a realização desta 

pesquisa foram analisados a partir de categorias pertinentes ao método marxista, quais sejam: 

totalidade, contradição e historicidade. Esse método possibilitou compreender a parte 

relacionada com o todo, nesse caso, a percepção dos(as) militantes  sobre a atuação política do 

Movimento LGBT articulada à dimensão macrossocial que possui diversas determinações e 

mediações, e se reconfigura de acordo com o contexto sócio-histórico.   

 Kosik (1976) nos alerta que a totalidade significa “[...] realidade como um todo 

estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjuntos de 

fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido” (p. 44; grifo do autor). Dessa forma, a 

totalidade não é o conjunto de todos os fatos, agrupamento de todos os aspectos, coisas e 

relações, sendo imprescindível a compreensão de que a realidade é a totalidade concreta “[...] 

que se transforma em estrutura significativa para cada fato ou conjunto de fatos” (p. 44). Com 

isso, a totalidade não é um conjunto de partes, “é uma totalidade concreta inclusiva e 

macroscópica, de máxima complexidade, constituída por totalidades de menor complexidade” 

(NETTO, 2009, p. 690).  

Nessa esteira, a categoria da totalidade permitiu que nossa análise do Movimento 

LGBT em Mossoró-RN levasse em consideração a inserção deste instrumento de luta no 

contexto mais amplo da vida social, atravessado por interesses contraditórios entre as classes, 

que por um amplo sistema de mediações, promovem entre estas resistências, alianças e 

conflitos.  

 À dimensão de totalidade são intrínsecas as contradições, na medida em que a ideia 

de movimento da totalidade concreta resulta mesmo do caráter contraditório de todas as 

totalidades que compõe a totalidade macroscópica (NETTO, 2009). A dinamicidade operada, 

portanto, pelas contradições da realidade permitiu que compreendêssemos o nosso objeto de 

estudo em constante mudança e tensionado pela luta de classes, visualizando, portanto, o 

Movimento LGBT como protagonista de reivindicações que são negadas nessa sociabilidade 

assentada, entre outros desvalores, no preconceito e no desrespeito à diversidade humana.  

A presente dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: no item dois 

intitulado: “‘Porque a liberdade ofende’: uma análise materialista da indissociável articulação 

entre patriarcado, heterossexismo e LGBTfobia” realizaremos uma discussão acerca da 

relação entre esses três fenômenos. Para tanto, no subitem 2.1 intitulado: “Patriarcado-
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racismo-capitalismo-heterossexismo: sistema de exploração e opressão das mulheres e da 

população LGBT’ problematizaremos como o patriarcado promove a exploração e a opressão 

das mulheres nos âmbitos público e privado, reservando para elas o lugar de subalternidade, 

inferioridade e desvalorização que se expressa desde a precarização do trabalho feminino às 

múltiplas formas de violência em que são vitimizadas pelo simples fato de serem mulheres.  

Como na sociedade regida pelo capital as relações sociais se estruturam a partir do 

imbricamento das variáveis de “raça”, classe e sexo (incluindo sexualidade), a conjugação 

dessas dimensões estabelecem diferenciados níveis de exploração e opressão vividas pelas 

mulheres. 

Desde crianças, por intermédio da ideologia de naturalização dos sexos, homens e 

mulheres são educados a adquirirem características e atribuições ligadas aos papéis sociais 

femininos e masculinos, sendo a heterossexualidade compulsória um fator que alimenta tal 

ideologia. Assim, o heterossexismo ordena as relações sociais controlando a sexualidade de 

homens e mulheres, sendo estas últimas ainda mais vigiadas, impondo um regime de 

exercício da sexualidade “legítimo” e aceito socialmente que discrimina e invisibiliza as 

diversas formas de vivências das relações afetivo-sexuais e identidades de sexo.  

Ao divergir do padrão heterossexual socialmente legitimado, os sujeitos LGBTs 

podem sofrer diversas consequências, que vão desde a não aceitação por parte da família, 

escola, amigos até a violência física, culminando, por vezes, em crimes de ódio que resultam 

em morte. Esse debate será exposto no subitem 2.2 intitulado: “‘O patriarcado mata todos os 

dias’: desvelando a LGBTfobia e suas expressões no Brasil”. Além de buscarmos desvelar o 

fenômeno da LGBTfobia, problematizaremos também algumas de suas expressões no nosso 

país, que podem ser evidenciadas na negação de direitos expressos em projetos de lei 

assentados em fundamentalismos religiosos, assim como nas políticas sociais, que promovem 

incessantemente a legitimidade da heterossexualidade, provocando, assim, preconceito e 

discriminação contra a população LGBT.  

No item 3 intitulado: “Uma busca ousada por liberdade: o movimento LGBT no 

Brasil”, buscaremos recompor o histórico de trajetórias e lutas desse movimento no nosso 

país. Para tanto, em um primeiro momento, realizaremos uma discussão sobre os movimentos 

sociais, no subitem 3.1 intitulado: “Movimentos sociais: expressões de luta e resistência à 

sociedade do capital”. Além de trazer e problematizar a conceituação sobre movimentos 

sociais e entender os rebatimentos de cada conjuntura sócio-histórica, especificamente no 

Brasil, na configuração desses espaços reivindicativos, ao longo do subitem buscaremos 
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deixar clara a perspectiva de compreender os movimentos sociais como lócus de contestação 

às múltiplas formas de exploração e opressão engendradas pela sociedade capitalista.  

Com base nessa linha de compreensão, o subitem 3.2 intitulado: “‘Babado, confusão 

e gritaria’: sujeitos, lutas e reivindicações do Movimento LGBT no Brasil”, possibilitará 

elucidar a trajetória desse movimento que tem no final da década de 1970, em um contexto de 

ditadura militar, como o momento histórico de organização política, no Brasil, dos sujeitos 

homossexuais.  

Na primeira metade dos anos 1980 houve uma grande redução na quantidade de 

grupos devido ao surgimento da epidemia de AIDS que provocou uma desmobilização dos 

grupos homossexuais e muitas lideranças do movimento se voltaram para a luta contra tal 

epidemia, além de buscar construir uma imagem pública positiva da homossexualidade. 

Os anos 1990 representam a retomada do ativismo pelos direitos dos homossexuais e 

observa-se um formato mais institucional do movimento, passando a preponderar quase 

definitivamente o modelo de ONGs, financiadas por programas governamentais de combate a 

DST e AIDS.  

Ocorre a criação, nos anos 2000, de setoriais LGBT em alguns partidos, como no 

Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). 

Nos últimos anos, as Paradas do Orgulho LGBT, enquanto manifestações de visibilidade de 

massa marcam a expressão social e política do movimento LGBT. Atualmente, esse 

movimento luta pelo reconhecimento de diversos direitos negados, utilizando como 

estratégias mobilização por projetos de lei que possam garantir aos sujeitos com livre 

orientação sexual e identidade de sexo, direitos e políticas públicas. 

Serão analisadas, no item quatro, intitulado: “‘Liberdade é pouco. O que eu desejo 

ainda não tem nome’: analisando a atuação política do movimento LGBT em Mossoró-RN”, 

as percepções das(os) militantes dos coletivos LGBT de Mossoró-RN, sujeitos da nossa 

pesquisa, sobre os desafios e potencialidades na atuação política desse movimento na referida 

cidade. Por questões didáticas e com foco para atender o objetivo geral e os objetivos 

específicos propostos pela presente pesquisa, o item em comento está organizado em cinco 

subitens, quais sejam: 4.1 Compreensão da articulação entre patriarcado, heterossexismo e 

LGBTfobia; 4.2 Coletivos LGBT de Mossoró-RN: histórico, composição, principais 

propostas e ações; 4.3 Articulações e alianças; 4.4 Compreensão e vinculação a algum projeto 

societário e 4.5 Desafios e potencialidades.  

Por último, exporemos as considerações finais sobre o tema abordado no trabalho 

dissertativo, por meio de uma síntese dos aspectos discutidos e os resultados que foram 
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alcançados com a pesquisa de campo. Apresentaremos, ainda, algumas inquietações que 

poderão subsidiar a realização de novas pesquisas que possibilitem a ampliação do 

conhecimento sobre a temática abordada nessa dissertação.  
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2 “PORQUE A LIBERDADE OFENDE3”: UMA ANÁLISE MATERIALISTA DA 

INDISSOCIÁVEL ARTICULAÇÃO ENTRE PATRIARCADO, HETEROSSEXISMO 

E LGBTFOBIA  

 

A análise materialista a qual nos filiamos descarta uma perspectiva culturalista que 

compreende a exploração e as opressões que marcam a vida da população LGBT descoladas 

de uma base material. Assim, da mesma forma que temos o entendimento de que o 

preconceito e a discriminação, por exemplo, desvalores presentes nessa sociedade e que 

vitimiza cotidianamente a população LGBT, não surgiram com o capitalismo, temos a certeza 

que nessa sociedade esses desvalores são intensificados e apropriados com a finalidade de 

potencializar a exploração da força de trabalho e aprofundar a desigualdade, tendo como 

resultado a manutenção da sociedade de classes. 

Com esse norte de análise, faremos, no primeiro subitem, uma breve discussão sobre 

o patriarcado como sistema de exploração e opressão das mulheres, articulando as dimensões 

de classe, “raça”, sexo (e sexualidade) na compreensão da situação de inferioridade, 

subalternidade e submissão vivenciadas por estas em todos os espaços da vida social. As 

relações sociais, assentadas no enovelamento dessas dimensões, conformam o sistema 

patriarcal-racista-capitalista-heterossexista que controla o corpo, a vida e o trabalho das 

mulheres, sendo funcional à coesão social que, por conseguinte, mantém o poder econômico, 

social e político nas mãos dos homens ricos, hegemonicamente, brancos.  

O heterossexismo, como dimensão constituinte dessas relações de dominação, atribui 

legitimidade apenas ao exercício da heterossexualidade, a qual garante a reprodução da força 

de trabalho e regula a transmissão da herança, afirmando e consolidando, assim, a 

naturalização dos sexos. Nessa esteira, o heterossexismo diferencia trabalhos femininos e 

masculinos, determina formas de ser dos homens e das mulheres e promove a regulação das 

relações afetivo-sexuais nessa sociedade e, portanto, oprime também a população LGBT.  

  Como produto do heterossexismo, a LGBTfobia, que será abordada no segundo 

subitem, refere-se ao ódio e à aversão pelos sujeitos que destoam do padrão socialmente 

imposto pela heterossexualidade. Sendo caracterizada como um preconceito, a LGBTfobia 

obstaculiza a realização da dimensão humano-genérica, ao negar as diversas formas de 

orientação sexual e identidade de sexo como constituintes da diversidade humana.  

Situaremos ainda neste subitem algumas expressões de LGBTfobia no Brasil, 

buscando dar visibilidade à relação dos dados alarmantes de violência contra a população 

                                                 
3 LISPECTOR, Clarice. Um Sopro de Vida: (Pulsações). 8. ed. Editora Nova Fronteira, 1978, p. 66. 
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LGBT com a negligência de um Congresso ultraconservador que nega cotidianamente direitos 

a esse público, tendo por embasamento o fundamentalismo religioso. Conforma-se, assim, um 

momento de barbárie produzida e reproduzida pela sociedade patriarcal-racista-capitalista-

heterossexista.  

 

2.1 Patriarcado-racismo-capitalismo-heterossexismo: sistema de exploração e opressão 

das mulheres e da população LGBT 

 

[...] Sou a máscara do drama que enfrenta 

a comédia sem graça das piadas machistas, 

do preconceito visível que derrama sobre nós a 

lama da insensatez, 

do que é desumano, vil. 

Sou todas as faces marcadas pela agonia do 

não-direito, 

da repressão, opressão, de um tempo marcado 

pelo autoritarismo, 

pela violência de gênero, pela barbárie. 

Sou o rosto enrugado que não é respeitado. 

E surge em mim o desengano, o amargo da vida, 

o pessimismo, a subalternidade, a lástima, 

a palidez de uma estrela não iluminada, 

uma chama que já não queima. 

Tenho medo e me vejo num esquivo usual dos 

perigos que me envolve, 

que me atormenta, que me persegue 

secularmente. 

E nos mares da complexidade que a cada 

instante emerso, 

lembro-me das entranhas onde constroem vidas, 

do fogo-fátuo que habita minhas florestas 

e sinto a força que me alicerça. 

Lanço mão dos guardados dentro de mim, 

dos frascos de coragem, audácia, 

combatividade e 

malabarismos para enfrentar o dia-a-dia, 

a labuta, os preconceitos e uma sociedade sexista. 

[...] Eu sou as contradições, [...] 

as cores múltiplas e ousadas do arco-íris, 

eu sou a esperança verdejante e primaveril. 

Sou, também, o próprio escárnio, o beijo adocicado 

ou aquele cheio de pecado cheirando a inferno. 

Sou o canto das DIVAS [...] 

(Decifra-me4 – Andréa Lima) 

                                                 
4 Disponível em: <http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.html?pdf=/arquivos/2014cfessmanifesta-

diadamulher.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
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Ao se pensar essa sociedade, demarcamos que vivemos sob o julgo do patriarcado, 

que “[...] designa uma formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais 

simplesmente, o poder é dos homens. Ele é, assim, quase sinônimo de ‘dominação masculina’ 

ou de opressão das mulheres” (DELPHY, 2009, p. 173). No seu sentido etimológico a palavra 

patriarcado “[...] vem da combinação das palavras gregas pater (pai) e arkhe (origem e 

comando)” (DELPHY, 2009, p. 174).   

O poder legitimado aos homens e exercido por estes transcende o próprio 

capitalismo, pois de acordo com Saffioti (2004), 

 

[...] o processo de instauração do patriarcado teve início no ano 3.100 a.C. e só se 

consolidou no ano 600 a.C. A forte resistência oposta pelas mulheres ao novo 

regime exigiu que os machos lutassem durante dois milênios e meio para chegar a 

sua consolidação. Se a contagem for realizada a partir do começo de processo de 

mudança, pode-se dizer que o patriarcado conta com a idade de 5.203-4 anos. [...]. 

Trata-se, a rigor, de um recém-nascido em face da idade da humanidade, estimada 

em 250 mil e 300 mil anos. Logo, não se vivem sobrevivências de um patriarcado 

remoto; ao contrário, o patriarcado é muito jovem e pujante, tendo sucedido às 

sociedades igualitárias (p. 60; grifos da autora).  

 

 Resultado de um processo histórico, o patriarcado enquanto “[...] uma forma de 

expressão do poder político” (SAFFIOTI, 2004, p. 55), comanda a relação de exploração e 

opressão sobre as mulheres. Saffioti (2004) explicita algumas características do patriarcado, 

quais sejam:  

 

1 – não se trata de uma relação privada, mas civil; 

2 – dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição;  

3 – configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços da 

sociedade;  

4 – tem uma base material;  

5 – corporifica-se;  

6 – representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na violência 

(p. 57-58).  

 

Assim, o patriarcado exerce um controle sobre o corpo e a vida das mulheres, 

estabelecendo regras que devem ser seguidas por estas com obediência e sem resistências, na 

medida em que não serem submissas e dóceis as desqualificam por estas deixarem de 

corresponder ao papel socialmente imposto de inferioridade e invisibilidade. 

Sem o objetivo de esgotarmos a trajetória histórica de construção do patriarcado, 

Saffioti (2004) sintetiza em suas palavras esse processo de dominação sobre as mulheres: 
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Quando se passou a criar animais para corte ou tração, sua reprodução mostrou-se de 

grande valor econômico. Foi fácil, então, perceber que, quanto mais filhos um 

homem tivesse, maior seria o número de braços para cultivar áreas mais extensas de 

terra, o que permitia maior acumulação. Passam, então, os seres humanos, a se 

distanciar da natureza e a vê-la simplesmente como algo a ser controlado e 

dominado. Isto tudo foi crucial para estabelecer entre os homens e as mulheres 

relações de dominação-exploração. Além disto, a compreensão do fenômeno 

reprodutivo humano, observando-se o acasalamento dos animais, minou os poderes 

femininos. De acordo com Johnson, desacreditando o caráter mágico da reprodução 

feminina e descoberta a possibilidade de este fenômeno poder ser controlado como 

qualquer outro, estava desfeito o vínculo especial das mulheres com a força da vida 

universal, podendo os homens se colocar no centro do universo. Como portadores da 

semente que espalhavam nos passivos úteros das mulheres, os homens passaram a 

considerar a fonte da vida (p. 120-121; grifo da autora).  

 

Dois fatores históricos constituem as bases de constituição do patriarcado: 1. A 

produção de excedente econômico, núcleo de desenvolvimento da propriedade privada e, 

portanto, do domínio e da exploração do homem sobre o homem/mulher, no caso, ainda mais 

fortemente, sobre a mulher. 2. A descoberta da participação dos homens na procriação dos(as) 

filhos(as), pois, antes isso era entendido como um poder divino das mulheres (SAFFIOTI, 

2004).  

Nesse bojo, Cisne (2014) compreende que  

 

O controle sobre o corpo e a vida das mulheres, a dominação, a apropriação, a 

opressão e a exploração que o patriarcado desenvolveu sobre a mulher veio atender a 

dois interesses. Primeiro, a garantia de controle sobre a prole, o que significava mais 

força de trabalho e, portanto, mais possibilidade de produção de riqueza. Segundo, e 

em decorrência do primeiro, garantir que os filhos seriam seus assegurava aos 

homens, detentores da propriedade privada, a perpetuação desta por meio da herança 

(p. 74).  

 

O homem ao perceber-se como partícipe da esfera reprodutiva e no intuito de gerar 

mais filhos que pudessem dar continuidade ao gerenciamento e expansão dos bens da família, 

fez com que a mulher assumisse uma condição, “[...] degradada, convertida em servidora, em 

escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de reprodução” (ENGELS, s/d, p. 76). 

Com esse poder dos homens, instaura-se a família patriarcal, caracterizada como uma “[...] 

organização de certo número de indivíduos, livres e não livres, numa família submetida ao 

poder paterno do seu chefe” (ENGELS, s/d, p. 76).  

Tendo como chefe dessa família o homem que tem poder de vida e morte sobre as 

mulheres e os filhos, exerce-se, portanto, o controle sobre a sexualidade daquelas, exigindo-se 

à fidelidade como uma das premissas da monogamia, sendo que esta “[...] não aparece na 
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história [...] como uma reconciliação entre o homem e a mulher e, menos ainda, como a forma 

mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um 

sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre sexos [...]” (ENGELS, s/d, p. 86). 

Dessa forma, a monogamia mesmo institucionalizada socialmente para homens e mulheres, na 

prática é exigida apenas destas últimas, pois aos homens é legitimado exercer livremente sua 

sexualidade5.  

Além da exigência da fidelidade feminina, Cisne (2014) assevera que 

 

[...] a apropriação sexual das mulheres, ou a chamada ‘obrigação sexual’, é uma das 

mais fortes expressões do patriarcado, ou seja, da persistência da dominação 

masculina e subserviência feminina. O sentimento de obrigação sexual, que muitas 

chamam de obrigação conjugal, torna o corpo da mulher uma propriedade do 

homem, para seu usufruto, ainda que contrarie a vontade e/ou o desejo da mulher (p. 

75-76).  

 

O contrato sexual dá plenos poderes ao homem sobre o destino da mulher. Em troca 

de proteção, as mulheres devem obediência aos homens. Sobre tal contrato Saffioti (2004) nos 

esclarece: 

 

A parte que oferece proteção é autorizada a determinar a forma como a outra 

cumprirá sua função no contrato. A paternidade impõe a maternidade. O direito 

sexual ou conjugal estabelece-se antes do direito de paternidade. O poder político do 

homem assenta-se no direito sexual ou conjugal. Assim, a autoridade política do 

homem já está garantida bem antes de ele se transformar em pai (p. 128-129). 

 

 Dotado de poder sobre a vida das mulheres, o patriarcado não se refere somente no 

sentido estrito do termo, ao domínio do pai6, mas, antes de tudo, do poder que o marido 

exerce sobre sua esposa, e por extensão, do poder que a classe dos homens exerce sobre a 

classe das mulheres.  

                                                 
5 “[...] prova disso é a crescente prostituição e tráfico de mulheres que vêm, progressivamente alimentando o 

‘mercado do sexo’, com forte expressão no turismo sexual. As relações extraconjugais praticadas por homens 

são, portanto, estimuladas pelo ‘mercado do sexo’. Já uma mulher que pratica adultério não é apenas 

deslegitimada, mas é moralmente julgada e condenada, podendo, ainda hoje, receber sentença de morte por 

apedrejamento, em alguns países como Paquistão, Afeganistão, Sudão, Iêmen, Emirados Árabes Unidos, 

Indonésia, Nigéria, Somália e Irã” (CISNE, 2014, p. 75).  
6 “Pai ou marido, é tudo igual, diz implicitamente a definição feminista. E é, na verdade, o caso de nossas 

sociedades, como da sociedade antiga que criou a palavra. Isso é, entretanto, a fonte de uma das objeções 

correntes contra a utilização de ‘patriarcado’ para designar o(s) sistema(s) que oprime(m) as mulheres. A palavra 

exata, dizem aqueles e aquelas que levantam essa objeção, deveria ser ‘viriarcado’. Na verdade, em certas 

sociedades, o marido e o pai são distintos: é o tio materno que detém a autoridade ‘paterna’ sobre os filhos nas 

famílias. Mas essa objeção se funda num contrassenso etimológico, pois assimila o pai ao genitor, utilizando 

pater como ‘pai’ no sentido moderno. O sentido dado pelas feministas prevaleceu, e é compreendido que a 

palavra designa a dominação dos homens, quer sejam eles pais biológicos ou não” (DELPHY, 2009, p. 175; 

grifos da autora).  
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Em síntese, o patriarcado refere-se “[...] às relações de dominação, opressão e 

exploração masculinas na apropriação sobre o corpo, a vida e o trabalho das mulheres” 

(CISNE, 2014, p. 77). As mulheres, assim, são reduzidas a “[...] objetos da satisfação sexual 

dos homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e de novas reprodutoras” 

(SAFFIOTI, 2004, p. 105). Isso não significa dizer que não há resistência por parte das 

mulheres, posto que onde há opressão e exploração, também há luta. 

Apesar da opressão dirigir-se dos homens para as mulheres, a máquina do 

patriarcado pode ser movida, inclusive, sem a presença de homens. Isso porque 

 

[...] imbuídas da ideologia que dá cobertura ao patriarcado, mulheres 

desempenham, com maior ou menor frequência e com mais ou menos rudeza, as 

funções do patriarca, disciplinando filhos e outras crianças ou adolescentes, segundo 

a lei do pai. Ainda que não sejam cúmplices deste regime, colaboram para alimentá-

lo (SAFFIOTI, 2004, p. 102; grifo da autora).  

 

Nessa esteira, o patriarcado além de possibilitar uma solidariedade entre os homens 

passa a “[...] fomentar a guerra entre as mulheres [...]” (SAFFIOTI, 2004, p. 101), gerando, 

assim, conflitos entre elas que acabam por fragiliza-las ao invés de fortalecê-las para 

compreender a lógica de exploração e opressão engendrada pelos homens.  

Alguns exemplos demonstram como o funcionamento do patriarcado acontece 

mesmo na ausência do homem, como “[...] o julgamento moral realizado por parte de uma 

mulher sobre outra por esta possuir vários parceiros ou por optar em não se casar ou, ainda, a 

responsabilização da mulher por ser traída pelo marido” (CISNE, 2014, p. 79).  

Contudo, não queremos afirmar que as mulheres são “culpadas” por reproduzir a 

ideologia patriarcal. Na verdade, as mulheres, situadas em uma sociedade regida por relações 

de alienação, reproduzem o sistema patriarcal, pois este funciona “[...] regido pelo medo e 

embebido de ideologia” (CISNE, 2014, p. 79).   

Sendo assim, é extremamente equivocado atribuir a estas “[...] a responsabilidade 

pela reprodução do patriarcado, muitas vezes, alegando que são elas que educam os homens 

ou, ainda, que ‘gostam’ de ser submissas ou mesmo de sofrer violência” (CISNE, 2014, p. 

98).  

Por outro lado, sabemos, também, que as mulheres também têm solidariedade entre 

si, especialmente, quando se encontram em grupos ou movimentos feministas que as fazem se 

reconhecerem umas nas outras e se fortaleceram individual e coletivamente para os 

enfrentamentos contra o patriarcado. 
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Um outro fato que devemos atentar sobre as relações patriarcais é que estas não se 

fazem presentes apenas no âmbito privado, pois como nos alerta Saffioti (2004):  

 

[...] o direito patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna também 

o Estado. Ainda que não se possa negar o predomínio de atividades privadas ou 

íntimas na esfera da família e a prevalência de atividades públicas no espaço do 

trabalho, do Estado, do lazer coletivo, e, portanto, as diferenças entre o público e o 

privado, estão estes espaços profundamente ligados e parcialmente mesclados. Para 

fins analíticos, trata-se de esferas distintas; são, contudo, inseparáveis para a 

compreensão do todo social (p. 54).  

 

Assim, a exploração e a opressão das mulheres ocorre nos âmbitos público e privado, 

reservando para elas o lugar de subalternidade, inferioridade e desvalorização que se expressa 

desde a precarização do trabalho feminino às múltiplas formas de violência que elas são 

acometidas pelo simples fato de serem mulheres. 

É pertinente apontar que o conceito de patriarcado como categoria de análise tem 

sido alvo de críticas por parte de algumas teóricas do feminismo.  

Segundo Diniz (s/d), as teóricas feministas que tecem críticas à categoria patriarcado 

afirmam que o movimento feminista utilizou-se desse conceito para compreender a origem de 

opressão das mulheres, mas na contemporaneidade existe a necessidade de atualizar esse 

conceito para uma efetiva dissociação do mesmo das antigas sociedades. Essas teóricas 

encaram que a utilização do termo patriarcado está descontextualizado de sua totalidade, o 

que encobre a compreensão das relações sociais que organizam diversas formas de 

discriminação. Essa crítica se fundamenta na ideia de que o patriarcado estendeu-se ao 

discurso político e na reflexão acadêmica, sem, contudo, trabalhar os aspectos centrais de seus 

componentes, sua dinâmica e seu desenvolvimento histórico.  

Em defesa do conceito de patriarcado, Saffioti (2004) tece um posicionamento em 

que temos total acordo, qual seja: “[...] colocar o nome da dominação masculina – 

patriarcado – na sombra significa operar segundo a ideologia patriarcal, que torna natural 

essa dominação-exploração” (p. 56; grifos da autora). Descartar tal conceito representaria 

 

[...] a perda, pela teoria política feminista, do único conceito que se refere 

especificamente à sujeição da mulher, e que singulariza a forma de direito político 

que todos os homens exercem pelo fato de serem homens. Se o problema não for 

nomeado, o patriarcado poderá muito bem ser habilmente jogado na obscuridade, 

por debaixo das categorias convencionais da análise política (PATEMAN apud 

SAFFIOTI, 2004, p. 55).  
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E qual a funcionalidade do poder que os homens exercem sobre as mulheres na 

sociabilidade regida pelo capital? À primeira vista, pode não haver relação entre a dominação 

das mulheres pelos homens com a manutenção do capitalismo. Contudo, uma análise mais 

aprofundada e crítica nos revela a articulação indissociável desses dois sistemas. 

No capitalismo, as relações sociais se estruturam a partir do imbricamento das 

variáveis de gênero, raça/etnia e classe social, segundo Saffioti (2004):   

 

O importante é analisar estas contradições na condição de fundidas ou enoveladas ou 

enlaçadas em um nó. Não se trata da figura do nó górdio nem apertado, mas do nó 

frouxo, deixando mobilidade para cada uma de suas componentes (SAFFIOTI, 

1998). Não que cada uma destas contradições atue livre e isoladamente. No nó elas 

passam a apresentar uma dinâmica especial, própria do nó. Ou seja, a dinâmica de 

cada uma condiciona-se à nova realidade, presidida por uma lógica contraditória 

(SAFFIOTI, 1988). De acordo com as circunstâncias históricas, cada uma das 

contradições integrantes do nó adquire relevos distintos. E esta motilidade é 

importante reter, a fim de não se tomar nada como fixo [...] (p. 125).  

 

Daí que nessa sociedade, estas contradições conformem um novelo: patriarcado-

racismo-capitalismo. Dessa forma, para Saffioti (2004) as relações sociais devem ser 

compreendidas com base na síntese destas contradições, o que não significa que em termos 

analíticos não se possa separá-las.  

Justificamos que ao invés de gênero utilizamos a categoria relações sociais de sexo. 

Apesar de muito difundida, principalmente no Brasil, o conceito de gênero, na nossa 

compreensão, é insuficiente para desvelar a exploração e opressão das mulheres nessa 

sociedade. Nessa esteira, corroboramos com Saffioti (2004) quando esta afirma que gênero 

“[...] é um conceito por demais palatável, porque é excessivamente geral, a-histórico, 

apolítico e pretensamente neutro. Exatamente em função de sua generalidade excessiva, 

apresenta grande grau de extensão, mas baixo nível de compreensão” (p. 138; grifo da autora). 

Mesmo que reconheçamos que o gênero buscou romper com o naturalismo, trazendo 

a ênfase na construção social das mulheres e dos homens, contribuiu, contudo, para a 

biologização da categoria sexo. Assim, “[...] dicotomização sexo/gênero pode levar à 

naturalização do sexo, não o concebendo, também, como construção social e histórica” (p. 64-

65).  

Ainda na crítica ao termo gênero, Cisne (2004) pensa que esse conceito 

 

[...] dificulta a compreensão da problemática que envolve as relações sociais de 

sexo. A começar pela ocultação que muitas vezes promove ao sujeito político 

mulher, especialmente quando não é utilizado de forma associada ao patriarcado 
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e/ou à categoria mulher, a qual os “estudos de gênero” substituiu em grande medida. 

Isso provoca um sério problema político em termos de desdobramentos para o 

feminismo, afinal, não podemos, em nenhuma situação, ocultar o seu sujeito político 

central: a mulher. Sem esse sujeito, o movimento feminista perde o seu sentido e 

dilui o seu propósito (p. 67).   

 

Passemos, agora, a explicitar o por quê da nossa escolha teórica em adotar a 

categoria relações sociais de sexo em substituição a gênero. Primeiramente, como nos situa 

Cisne (2014), gênero e relações sociais de sexo são distintos. Essa autora nos explica que o 

termo relações sociais de sexo é  

 

Advindo da escola feminista francesa, [que] na língua original é chamado rapports 

sociaux de sexe. Observemos que na língua francesa esse conceito não é 

denominado relations sociales de sexe. Expliquemos melhor. No francês existem 

duas palavras para uma única tradução no português: relações. Rapport designa 

relações mais amplas, estruturais, enquanto relations diz respeito às relações mais 

pessoais, individuais, cotidianas. O conceito de rapports sociaux de sexe é 

diretamente fundamentado no de relações sociais de classe. Uma relação [rapport] 

social está vinculada aos conflitos e tensões entre os grupos sociais com interesses 

antagônicos. Portanto, atravessa todo o tecido do campo social e dos fenômenos daí 

decorrentes (p. 62; grifos da autora).  

 

Compreendemos que “a relação social de sexo nomeia explicitamente a confrontação 

entre duas classes de sexo. Não pode haver relação social com uma categoria única. Não pode 

haver relação social sem confrontação” (DEVREUX, 2005, p. 564). Ao explicitar a 

confrontação entre homens e mulheres, Cisne (2014) observa que as relações sociais de sexo 

“[...] envolvem conflitos e antagonismo7 de ordem estrutural, ainda que também reflitam nas 

relações (relations) pessoais” (CISNE, 2014, p. 63; grifo da autora).  

De forma bastante objetiva, Devreux (2005) assinala:  

 

[...] as relações entre os homens e as mulheres constituem uma relação social. O 

gênero diz mais das categorias, da categorização do sexo que, para mim, é o 

resultado da relação, uma das modalidades pelas quais a relação social entre os 

sexos se exprime, mas não toda a relação (p. 562). 

 

 Em uma comparação entre os conceitos de relações sociais de sexo e de gênero, 

corroboramos com Devreux (2005) quando esta afirma que “[...] o primeiro nomeia 

explicitamente o sexo enquanto o segundo termo evita mencioná-lo e o eufemiza (p. 563).  

Nessa perspectiva, por vezes, a utilização do conceito de gênero “[...] é destituída da noção de 

                                                 
7 “O recurso à noção de antagonismo não nega a existência de outros antagonismos sociais, entre raças e entre 

classes sociais. Permite, entretanto, compreender a luta específica das mulheres e, sobretudo, a luta específica 

dos homens e suas resistências à mudança social em favor das mulheres” (DEVREUX, 2005, p. 578).  
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hierarquia entre os sexos e das de outras desigualdades estruturantes, como as de classe” 

(CISNE, 2014, p. 63).  

Explicado os motivos de nossa escolha da categoria relações sociais de sexo, 

voltemos à análise do nó proposto por Saffioti. Consideramos que analisar as relações sociais 

de sexo exige que associemos as dimensões de “raça” e de classe. Não que classe, “raça” e 

relações sociais de sexo (incluindo a sexualidade) componham relações adicionais, 

superpostas ou interseccionais, mas como constituintes enovelados. As relações sociais de 

sexo, “raça” e classe são consubstanciais e coextensivas. De forma sintética e esclarecedora, 

Kergoat (2010) afirma:  

 

[...] as relações sociais são consubstanciais; elas formam um nó que não pode ser 

desatado no nível das práticas sociais, mas apenas na perspectiva da análise 

sociológica; e as relações sociais são coextensivas: ao se desenvolverem, as relações 

sociais de classe, gênero e “raça” se reproduzem e se co-produzem mutuamente (p. 

94; grifos da autora). 

 

Na análise da situação concreta das mulheres, a consubstancialidade e 

coextensividade nos possibilita uma compreensão de totalidade. Nesse processo, as dimensões 

de classe, “raça” e sexo não são percebidas como cumulativas, mas como aspectos que 

interagem na conformação dos níveis de exploração e opressão. Assim, não se trata de uma 

leitura quantitativa e sim de uma abordagem qualitativa para entendimento da situação das 

mulheres nos espaços públicos e privados em relação a sua inserção de classe e “raça”.  

Para Kergoat (2010) a ideia de consubstancialidade “[...] é o entrecruzamento 

dinâmico e complexo do conjunto de relações sociais, cada uma imprimindo sua marca nas 

outras, ajustando‑se às outras e construindo‑se de maneira recíproca” (p. 100). A 

coextensividade, para essa autora, “[...] aponta para o dinamismo das relações sociais. O 

conceito procura dar conta do fato de que as elas se produzem mutuamente” (p. 100). 

Assim, a adoção da compreensão da consubstancialidade e da coextensividade das 

relações sociais de sexo, “raça” e classe, “[...] não se trata de fazer um tour de todas as 

relações sociais envolvidas, uma a uma, mas de enxergar os entrecruzamentos e as 

interpenetrações que formam um ‘nó’ no seio de uma individualidade ou um grupo” 

(KERGOAT, 2010, p. 100).  

De forma elucidativa, o patriarcado-racismo-capitalismo está expresso, por exemplo, 

“[...] por meio das apropriações advindas das relações de raça e sexo, [onde] o capitalismo 

amplia o contingente humano disponível para os mais baixos salários, aumentando, portanto, 
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sua capacidade de exploração do trabalho associada a essas apropriações” (CISNE, 2014, p. 

70).  

Enfatizamos que “[...] com o surgimento da propriedade privada, a subordinação 

feminina ganha uma base estruturante” (CISNE, 2014, p. 73). Com o surgimento e 

desenvolvimento do capitalismo, o patriarcado é apropriado por esse sistema como forma de 

aumentar a exploração sobre o sexo feminino. Aprofundam-se, portanto, a desigualdade entre 

os sexos e toda a histórica subordinação das mulheres encontra no jogo de forças instalado 

pelo capital mais um obstáculo a ser superado.  

Algumas instituições sociais têm o papel de reproduzir a ideologia patriarcal-racista-

capitalista, a exemplo da família, da igreja, da escola, dentre outras.  Essa ideologia, 

hegemonicamente dominante, “[...] exerce uma função ativa no enfrentamento das tensões 

sociais, para manter a ordem social em momentos de explicitação das contradições sociais e 

das lutas de classe” (BARROCO, 2011, p. 208). 

 Entendemos que a família “[...] é uma importante chave para o entendimento 

histórico da exploração e da opressão sobre as mulheres” (CISNE, 2014, p. 81). A família 

patriarcal trabalha na difusão do conservadorismo entre seus membros, para que estes aceitem 

a desigualdade dessa sociedade, assim como, nas relações familiares. Além disso, como 

analisado anteriormente, “[...] outra função da família seria perpetuar essa divisão desigual de 

uma geração à outra, por meio da herança” (CISNE, 2014, p. 82).  

Essa instituição social configura-se como um espaço, por excelência, de exploração 

da mulher, não sendo o único. O trabalho reprodutivo da mulher nesse espaço, sem 

remuneração, expressa uma exploração que alimenta e é funcional à acumulação de capital. 

Isso porque o trabalho realizado pelas mulheres no âmbito doméstico é imprescindível para a 

manutenção e reprodução da força de trabalho, única mercadoria geradora de lucros e 

produtora, portanto, da riqueza.  

Cisne (2014) explicita, assim, que o capitalismo  

 

[...] se apoia na exploração do trabalho doméstico da mulher, assim como na 

exploração da força de trabalho feminina na esfera produtiva, na qual, via de regra, 

recebem baixos salários e são desvalorizadas. Em síntese, podemos dizer, então, que 

o modo de produção capitalista encontra na exploração do trabalho da mulher, seja 

na esfera produtiva, seja na esfera reprodutiva (em trabalho remunerado ou não), 

uma das suas bases de sustentação (p. 85-86).  

  

Na raiz da separação do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo, ao mesmo 

tempo que estes possuem um relação orgânica para a manutenção do status quo, está a divisão 
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sexual do trabalho, que “[...] é a base estruturante da exploração e da opressão da mulher” 

(CISNE, 2014, p. 88).  

Criada socialmente, a desigualdade entre os sexos se apoia nas diferenças biológicas, 

que naturaliza a diferenciação dos papéis exercidos por homens e mulheres, gerando uma 

inferioridade da mulher que, por conseguinte, produz consequências políticas. Faria e Nobre 

(1999) reforçam nossa ideia quando afirma que a “[...] naturalização dos papéis e das relações 

de gênero faz parte de uma ideologia que tenta fazer crer que esta realidade é fruto da 

biologia, de uma essência masculina e feminina, como se homens e mulheres já nascessem 

assim” (p. 12).  

Na realidade, desde crianças, homens e mulheres são educados a adquirirem 

características e atribuições ligadas aos papéis sociais femininos e masculinos. As formas de 

se comportar, os brinquedos, as brincadeiras e as emoções são moldados de acordo com o 

sexo biológico da criança, e assim, estas  

 

[...] são levadas a se identificarem com modelos do que é feminino e masculino para 

melhor desempenharem os papéis correspondentes. Os atribuídos às mulheres não 

são só diferentes dos do homem, são também desvalorizados. Por isso, as mulheres 

vivem em condições de inferioridade e subordinação em relação aos homens 

(FARIA; NOBRE, 1999, p. 10).  

 

Nessa sociedade, às mulheres é imposta a maternidade e devem ter como obrigação o 

cuidado da casa e dos filhos e aos homens é reservado o trabalho no mundo público, devendo 

prover o sustento da família. Essa separação do público e do privado é introjetado por homens 

e mulheres desde a infância, quando aos meninos são dados brinquedos que se relacionam à 

liberdade (como carros e bola, por exemplo) e às meninas são oferecidos brinquedos que se 

relacionam ao cuidado do lar e dos filhos (boneca e fogãozinho, por exemplo).  

Ainda nessa esfera da separação, cobram-se dos homens a serem fortes, racionais, 

corajosos e das mulheres a serem doces, frágeis e maternais. Essa diferenciação é funcional a 

essa sociedade, fazendo com que se opere uma divisão sexual do trabalho que estrutura e 

sustenta as relações sociais. O trabalho produtivo realizado pelos homens é valorizado em 

detrimento do trabalho doméstico (reprodutivo) realizado pelas mulheres. De acordo com 

Cisne (2014), 

 

A esfera produtiva é a da valorização, da produção da riqueza e, portanto, é tida 

como um espaço privilegiadamente masculino. A esfera da reprodução social – aqui 

entendida como as atividades necessárias para garantir a manutenção e reprodução 

da força de trabalho -, é considerada um espaço feminino (p. 88; grifos da autora).  
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Assim, às mulheres são destinados trabalhos que valorizem suas qualidades ditas 

inatas, quando na verdade, estas foram moldadas pela educação sexista dada às meninas. 

Como a sociedade encara que esses trabalhos não exigem esforço intelectual e aprendizado, já 

que são resultado das “qualidades” tidas como femininas, legitima-se a desvalorização desse 

trabalho, o que repercute nas baixas remunerações. 

De forma clara, Hirata e Kergoat (2007) compreende a divisão sexual do trabalho 

como sendo  

 

[...] a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre os 

sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social 

entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e socialmente. Tem como 

características a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres 

à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções 

com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, militares etc.) (p. 599).  

 

Com base nesse entendimento, é imperativo afirmar que a divisão sexual do trabalho 

não é apenas a diferença de trabalhos realizados por homens e mulheres, mas como “[...] a 

base das assimetrias e hierarquias contidas nessa divisão, e que se expressam nas 

desigualdades existentes, dentre outros aspectos, nas carreiras, nas qualificações e nos salários 

entre os sexos” (CISNE, 2014, p. 89).  

Destarte, a divisão sexual do trabalho opera uma cisão entre a esfera produtiva e a 

esfera reprodutiva, fortalecendo “[...] a hierarquia e a desigualdade entre homens e mulheres” 

(CISNE, 2014, p. 88), na medida em que valoriza o trabalho produtivo realizado pelos 

homens.  Essa autora nos alerta que “[...] para entender a divisão sexual do trabalho é 

necessário que analisemos não apenas a esfera da produção, mas a sua relação com a 

reprodução social” (p. 90).  

Estabelecer essa articulação é imprescindível, até porque, segundo Ávila (2012), as 

mulheres “[...] inseridas no mercado formal ou informal do trabalho são também, 

majoritariamente, as responsáveis pelo trabalho doméstico. Disso decorre uma jornada 

extensa e intermitente no cotidiano, formada de trabalho produtivo e reprodutivo [...]” (p. 41). 

Não podemos compreender, assim, à atribuição de determinadas atividades às 

mulheres, que conforma a divisão sexual do trabalho, com todas as implicações pontuadas por 

nós, sem problematizar a naturalização dos sexos.  

No interior do sistema patriarcal-racista-capitalista “[...] a diferenciação social entre 

homens e mulheres, ou melhor, as desigualdades sociais entre ambos, são justificadas como 
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algo natural – ao ponto de manipular a própria realidade biológica – para ocultar o que de fato 

as definem: as relações sociais” (CISNE, 2014, p. 102).  

Assim, o aspecto biológico passa a ser o fundamento para explicar o que é ser 

homem ou ser mulher nessa sociedade, desconsiderando as relações sociais materiais e 

concretas como produtoras da construção dos sujeitos.  Sob o manto da naturalização, a partir 

do ato de classificação ocorrido no nascimento, se menino ou menina, a trajetória do sujeito 

“[...] começa sob o signo da diferença e da hierarquia” (DEVREUX, 2005, p. 563).  

Ávila (2012) nos fornece uma importante análise que contribui enormemente para a 

crítica à ideia de natureza feminina quando afirma que é uma concepção fundante do 

capitalismo e do patriarcado a natureza como algo que deve ser dominado. Mas qual a relação 

disso com a exploração e opressão das mulheres?  

 

Na proposição de dominação da natureza está embutida a de dominação das 

mulheres, pois, do ponto de vista patriarcal, as mulheres são uma dimensão da 

natureza, e o sistema capitalista teve nessa dimensão ideológica uma base 

fundamental para construir a divisão sexual do trabalho. Ser parte da natureza diz 

respeito a todos os seres humanos; o problema com a associação entre mulher e 

natureza é que isso significa, na ideologia patriarcal/capitalista, que, como parte da 

natureza, as mulheres devem ser dominadas e domesticadas (ÁVILA, 2012, p. 32-

33).  

 

O processo de naturalização dos sexos delimita de forma bastante clara o papel do 

homem, qual seja: dominador da natureza e, por conseguinte, da mulher. Sobre isso, Ávila 

(2012) comenta: 

 

A perspectiva de dominação da natureza persiste historicamente. Ela está presente 

em tudo que vemos em textos e imagens sobre o super-homem, o homem poderoso, 

que é aquele que enfrenta e domina a natureza. Inclusive toda a mitologia ocidental 

está construída assim: o herói é aquele que vem e domina a natureza, domina 

populações em geral e escolhe a mulher que quer. Toda a construção do ideário 

patriarcal sobre o homem está sustentada nisso: o homem forte e dominador (p. 33).  

 

A ideia de natureza, além de legitimar a obediência que as mulheres devem prestar 

aos homens, e de atribuir a estas certas “qualidades” encaradas como inatas, torna o destino 

delas imutável, ou seja, a única saída é aceitar passivamente a realidade como está, atribuindo 

ao transcendental à situação de exploração e opressão vivenciadas pelo sexo feminino. Na 

esteira do que estamos afirmando, Cisne (2014) acrescenta: 
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A ideologia dominante, patriarcal-racista-capitalista, penetra na consciência dos 

indivíduos devido à naturalização das relações de dominação e exploração que a 

alienação produz. Essa naturalização dificulta a possibilidade de se pensar e agir de 

forma transformadora. Com isso, muitos indivíduos não percebem essas relações 

como tais [de dominação e exploração] ou, quando percebem, não acham possível 

alterá-las. É essa alienação que faz com que as mulheres naturalizem e reproduzam 

sua condição de subalternidade e subserviência como algo inato ou mesmo biológico 

(p. 95).  

 

Assim, “[...] a naturalização da mulher, iniciado com a descoberta do sexo genital, 

[...] a aprisiona a uma suposta biologia determinista da forma de ser e agir femininos” 

(CISNE, 2014, p. 97), conduzindo as mulheres a compreenderem suas vidas conduzidas por 

um destino que não tem como ser alterado. Na verdade, a compreensão sobre sua condição de 

opressão não chega a ser desvelada para muitas mulheres, pois estas acreditam que a 

subordinação que devem aos homens faz parte de sua condição de mulher, sem entenderem, 

portanto, os interesses patriarcais-racistas-capitalistas que mantém e perpetuam as mulheres 

em uma posição de inferioridade. 

Como vimos abordando, a naturalização dos sexos tem uma relação intrínseca com a 

divisão sexual do trabalho, pois ao estabelecer os papéis socialmente esperados e 

diferenciados para homens e mulheres naturalizados em uma dimensão biológica, passa a 

desvalorizar o trabalho feminino, pois este é visto como um reflexo e mesmo extensão das 

suas características tidas como inatas. Opera, ainda, uma separação entre trabalho produtivo e 

trabalho reprodutivo, sendo este segundo obrigação das mulheres e, portanto, encarado como 

sem importância, pois não exige qualificação e aprendizagem bem como não gera lucros para 

o capital.  

Ávila (2012) nos proporciona uma análise que contribui para entender a conformação 

da divisão sexual do trabalho com base na ideologia da mulher como parte da natureza:  

 

Os homens não são da natureza; os homens são da cultura, do espaço público. As 

mulheres são da natureza e do espaço privado. Essa é a lógica que sustenta a 

reprodução das relações de gênero e que está na base e na origem da construção 

desse sistema capitalista e patriarcal, dentro de um sentido hierárquico em que os 

humanos estão em um plano superior e a natureza, em um plano inferior. Só que 

para os humanos também há uma hierarquia (p. 34).  

 

Por todas essas relações de apropriação e exploração forjadas durante milênios, 

associadas à ideologia patriarcal, que para as mulheres suas condições de vida “[...] lhes 

parece, muitas vezes, naturais e imutáveis. Por isso, o processo de naturalização da 
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subalternidade é tão forte nas mulheres e o processo de conscientização de sua condição não é 

tão simples de ser alcançado” (CISNE, 2014, p. 95).  

A ideologia de naturalização dos sexos é alimentada, também, pela 

heterossexualidade compulsória. Dessa forma, o patriarcado regula a sexualidade feminina, o 

que inclui os desejos, as práticas e a função desta, que deve ser obrigatoriamente orientada 

para o exercício à disposição do homem e destinada à procriação para que se efetive o destino 

maternal imputado ao sexo feminino. Nesse sentido, entendemos que a sexualidade está 

imbrincada nas relações sociais de sexo, classe e “raça”.  

O controle sobre a sexualidade feminina atende aos interesses patriarcais-racistas-

capitalistas, na medida em que, como abordamos anteriormente, garante a reprodução de 

novos sujeitos que comporão a força de trabalho, como também permite a transmissão da 

herança no interior da família. Sendo o corpo da mulher uma propriedade a serviço do outro, 

os interesses burgueses se apropriam desse corpo e lança sobre ele regras e tabus que sejam 

condizentes com os propósitos de manutenção da ordem sociometabólica do capital.  

Nesse sentido, a heterossexualidade impõe como verdade que só existem machos e 

fêmeas que se atraem mutuamente. Assim, ao realizar o controle sobre a sexualidade das 

mulheres, que a nosso ver, é muito mais acentuado sobre estas, a heterossexualidade 

compulsória atinge também os homens que não correspondem a esse modelo, na medida em 

que, a atração e a realização sexual só possam existir com uma mulher.  

Ressaltamos que nossa compreensão não se filia a uma perspectiva que reduza a 

heterossexualidade somente às práticas e pulsões sexuais, pois de acordo com Falquet (2008),  

 

[...] trata-se de uma potente instituição social, amplamente endossada ao Estado e à 

Nação e que desempenha um importante papel na circulação de pessoas. [...] ela 

contribui de modo central não somente na organização da aliança, da filiação e da 

herança, mas de modo mais fortemente ainda na construção e na naturalização dos 

sexos, mas também das raças e das classes (p. 132). 

 

Em busca de desnaturalizar a heterossexualidade, entendemos que esta, de acordo 

com Wittig apud Falquet (2012):  

 

[...] (1) não é natural, mas social, (2) não é uma prática sexual, mas uma ideologia, 

[...] ‘o pensamento straight [hétero]’, e, sobretudo, (3) que esta ideologia que é a 

base de opressão patriarcal das mulheres, de sua apropriação pelos homens, é 

fundamentada na crença fervorosa e incessantemente renovada na existência de uma 

diferença dos sexos (p. 22; grifos da autora).  
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Ocorre que um dos grandes desafios para a compreensão das mulheres sobre sua 

própria situação de opressão dentro da sociedade patriarcal-racista-capitalista reside no fato de 

que “com [...] a perspectiva naturalista e manipuladora da realidade, a ideologia naturalista 

dificulta a consciência de que a desigualdade entre os sexos é determinada por interesses 

socialmente construídos” (CISNE, 2014, p. 102).    

A categorização sexual, definida pelas relações sociais de sexo, tem a capacidade de 

estabelecer, segundo Devreux (2005) o que é um homem e o que é uma mulher, estabelecendo 

também, dentre outros aspectos, o que é normal para uma mulher e o que não é. Ao fazer isso, 

naturaliza os sexos. Assim, o binarismo de gênero (homem-mulher), com base no regime 

heterossexual, naturaliza a divisão sexual do trabalho.  

Com isso, a heterossexualidade atende aos interesses patriarcais-racistas-capitalistas 

na medida em que garante a divisão sexual do trabalho, um dos eixos de sustentação desse 

sistema, sendo funcional à lógica de acumulação do capital. Portanto, [...] a 

heterossexualidade constrói e naturaliza os sexos – tanto para a sexualidade como para o 

trabalho (FALQUET, 2008, p. 133). 

Coerente com uma compreensão materialista da realidade, Falquet (2012) aponta 

que:  

 

[...] as teorias da imbricação das relações sociais de sexo, de ‘raça’, de classe e a 

análise do ‘pensamento straight [hétero]’ [...] incitam a distanciar-se de uma política 

‘identitária’ que se hipnotiza em torno da defesa ou da contestação dos atributos 

simbólicos, corporais e psíquicos de um sexo, de uma ‘raça’ ou de uma classe (p. 

24-25; grifo da autora).  

 

Cisne (2014) compreende que “[...] não se rompe completamente com o regime 

heterossexual, ao deixar intocada a divisão sexual do trabalho. Daí concebermos que esse 

regime não se restringe à definição das práticas de orientação sexual, mas funciona em 

sintonia harmoniosa com as relações patriarcais” (p. 92). 

Nessa linha de análise, Mathieu (2014) chama-nos atenção para o fato de que  

 

A diferenciação das tarefas e das funções sociais, atributo principal do gênero, se 

reproduz, portanto, inclusive nos casamentos entre pessoas do mesmo sexo – fatos 

que atestam, como reflexo, que o casamento não se define principalmente pela 

função reprodutora (que se pode sempre viabilizar) entre sexos opostos, mas 

assegura sempre, em contrapartida, um conjunto de direitos do sexo/gênero 

“homem” sobre o sexo/gênero “mulher” (p. 196).  
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 Em outra passagem prossegue a autora supracitada na crítica ao regime 

heterossexual: 

  

[...] ao definir a relação homossexual em termos biológicos, é necessário reencontrar 

no âmbito psicossocial a bipartição do modelo heterossexual de base. Daí a ideia 

corrente – e às vezes colocada em prática – de que, em um casal homossexual8, 

haverá uma mulher “masculina” ou um homem “feminino” (p. 183). 

 

Entendendo o imbricamento entre a heterossexualidade e a divisão sexual do 

trabalho, Falquet (2012), indo à raiz dos processos sociais, expõe:  

 

[...] a Natureza não existe e seus atributos não passa de marcadores e consequências 

da atribuição de um lugar particular na organização social do trabalho. Eles podem 

mudar sem que a organização do trabalho seja por isto perturbada. Além disso, 

enquanto o combate se der em uma só dimensão por sua vez, a imbricação das 

relações sociais permitirá sua reacomodação sem que a lógica de fundo seja 

modificada – quer dizer, a opressão e a exploração. É à opressão e à exploração que 

nós devemos nos concentrar se quisermos combater eficazmente os seus efeitos. Em 

outros termos, nós devemos lutar para modificar a organização da divisão do 

trabalho, do acesso aos recursos e aos conhecimentos (p. 25; grifos da autora). 
  

Compreender, em suma, que “a família monogâmica, a divisão sexual do trabalho, o 

controle sobre os corpos e a vida das mulheres – regido, muitas vezes, pelo medo e a violência 

- estão associados à heterossexualidade e constituem as bases de sustentação desse sistema 

[patriarcal]” (CISNE; SANTOS, 2014, p. 153-154; inserção nossa), é pressuposto 

fundamental para a criação de estratégias eficazes pelas mulheres na luta pela eliminação da 

exploração e da opressão que estas sofrem.  

Entendemos que o adensamento dessa luta exige a compreensão de que o 

patriarcado, como sistema de dominação dos homens sobre as mulheres, em que estas se 

submetem aos seus desígnios e vontades daqueles, oprime e explora, também, os sujeitos 

LGBTs.   

Se o analisarmos apenas como sistema que oprime, exclusivamente, às mulheres, 

ainda que essa análise seja fundamental, estaríamos caindo em um biologicismo que excluiria 

do debate, por exemplo, os sujeitos trans que possuem sua identidade de sexo não 

correspondente ao seu sexo biológico. Assim, as diferentes orientações sexuais e identidades 

                                                 
8 “[...] é comum percebermos em um casal lésbico uma corresponder ao padrão do que se considera feminino e a 

outra ao masculino, tanto na divisão do trabalho como no comportamento de uma maneira geral” (CISNE, 2014, 

p. 92). 
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de sexo são alvo de preconceito e discriminação diante do modelo patriarcal-racista-capitalista 

que tem no heterossexismo a norma reguladora das relações afetivo-sexuais.  

Antes de prosseguir, realizamos uma crítica ao termo “identidade de gênero”. “Opõe-

se geralmente o sexo, como aquilo que teria a ver com o ‘biológico’, e o ‘gênero’, como o que 

teria a ver com o ‘social’” (MATHIEU, 2014, p. 177). Desta feita, essa ideia corrente descarta 

a compreensão de que o sexo também é construído na tessitura das relações sociais mais 

amplas. Como expusemos anteriormente, o gênero acabou por biologizar o sexo, portanto, 

tornando este um constructo natural, como se também não fosse determinado socialmente.  

Ao expor sua crítica ao uso exclusivo e para todos os propósitos do termo gênero, 

Mathieu (2014) defende que o “[...] sexo – nos seus aspectos como ideiais [idéels], para usar 

uma expressão de Godelier, e materiais – funciona efetivamente como um parâmetro na 

variabilidade das relações sociais concretas e elaborações simbólicas” (p. 215; grifos da 

autora). Assim, o termo gênero mascara o que o sexo explicita na realidade social.  

Sendo assim, Mathieu (2014) entende que o termo sexo social designa 

concomitantemente [...] a definição ideológica que é dada do sexo, particularmente daquele 

das mulheres (o que pode recobrir o termo “gênero”), e os aspectos materiais da organização 

social que utilizam (e também transformam) a bipartição anatômica e fisiológica (p. 215; grifo 

da autora).  

Apesar dessas breves considerações, que não esgotam o debate em torno dessas 

questões, demarcamos a nossa posição teórica e preferência pela expressão “identidade de 

sexo”.  

Pensar a situação das mulheres e da população LGBT, exige que articulemos as 

dimensões de “raça”, classe e sexo, incluindo a sexualidade, para que possamos elucidar as 

opressões que marcam as relações sociais, que possuem uma base fundante na estrutura 

exploradora capitalista, contudo, essas dimensões enriquecem as peculiaridades que marcam 

as opressões, por meio da constatação da heterogeneidade de raça/etnia, de sexo e de 

sexualidade (em suas diversas expressões) que marcam essa sociedade. 

Assim, a articulação dessas dimensões que constituem o sistema patriarcal-racista-

capitalista-heterossexista e as opressões advindas dessas relações, é elucidada por Cisne 

(2014) quando esta explicita que:  

 

Os homens brancos e heterossexuais possuem muito mais privilégio do que o outro 

lado extremo da hierarquia social: a mulher negra, lésbica e pobre. Assim, a 

dimensão da orientação sexual, nessa sociedade patriarcal, engendra opressões 

particulares. Por exemplo, um homem pobre e heterossexual possui muito mais 
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respeitabilidade de que um homem pobre gay. A dimensão de classe, contudo, não 

pode ser dissociada dessa análise. Um gay rico, por mais que sofra opressões pela 

sua orientação sexual, não sofre tanta discriminação quanto um gay pobre, além 

disso, possui privilégios oferecidos pela sua condição socioeconômica que um pobre 

heterossexual não possui (p. 30; grifos da autora).  
 

Almejamos, com essa análise, explicitar que a dominação do patriarcado não pode 

ser compreendida apenas na dimensão de opressão de um sexo por outro, necessitando incluir 

a dimensão de orientação sexual e identidade de sexo, na medida em que, como nos coloca 

Cisne e Santos (2014), a opressão, exploração sobre as mulheres e a heterossexualidade 

ocorrem devido ao patriarcado.   

Ressalta-se que quando problematizamos a heterossexualidade como eixo de 

sustentação do patriarcado, evidencia-se que o modelo vigente de sexualidade imposto pelas 

relações sociais, oprime além das mulheres com as mais diversas vivências afetivo-sexuais, 

homens que se relacionam com outros homens ou que possuem sua identidade de gênero 

destoante do seu sexo biológico, nesse último caso, mulheres trans.  

A heterossexualidade atua no controle sobre o corpo das mulheres bem como da 

sexualidade dos homens, no que se refere à vivência de experiências homossexuais, já que o 

exercício heterossexual dos homens não é questionado, inclusive a liberdade sexual deles é 

incentivada pelo regime patriarcal e machista, diferentemente das mulheres, que possuem sua 

sexualidade controlada e vigiada.  

Como já abordamos anteriormente, além de regular a transmissão da propriedade 

privada nessa sociedade capitalista, a heterossexualidade “[...] alimenta ainda, a ideologia de 

naturalização dos sexos e, como tal, reproduz de forma ‘natural’ as desigualdades que marcam 

as relações sociais de sexo, historicamente apropriadas pelo capital para a superexploração da 

força de trabalho feminina, bem como do segmento trans” (CISNE; SANTOS, 2014, p. 155).  

Acrescentamos à análise acima o difícil acesso das mulheres, dos sujeitos 

homossexuais e dos sujeitos trans a cargos de chefia no mercado de trabalho, espaço ocupado 

majoritariamente por homens brancos e heterossexuais. O segmento trans, na nossa 

compreensão, encontra-se em uma situação ainda mais complexa, devido ao baixo nível de 

escolaridade resultante da evasão escolar ocasionada pelo preconceito e discriminação. 

Assim, a maioria das travestis e transexuais, por exemplo, recorrem à prostituição9 como 

forma de sobrevivência. 

                                                 
9 “Dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) mostram que a situação é preocupante: 

90% estão se prostituindo no Brasil”. Disponível em: <http://antigo.brasildefato.com.br/node/32210>. Acesso 

em: 08 ago. 2016.   
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O cerne da questão, destarte, está em compreender que “a desnaturalização dos sexos 

não é apenas importante para o entendimento crítico da subordinação da mulher, bem como 

do racismo e da heterossexualidade compulsória, ela é indispensável para o combate às 

relações racistas, patriarcais e homofóbicas” (CISNE, 2014, p. 96; grifo nosso).  

Tecendo uma crítica à naturalização dos sexos, Welzer-Lang (2001) assevera: 

 

As relações homens/mulheres e homens/homens, [...] parecem ser em todos os casos 

– [...] – o produto de um duplo paradigma naturalista: 

– a pseudo natureza superior dos homens, que remete à dominação masculina, ao 

sexismo e às fronteiras rígidas e intransponíveis entre os gêneros masculino e 

feminino; 

– a visão heterossexuada do mundo na qual a sexualidade considerada como 

“normal” e “natural” está limitada às relações sexuais entre homens e mulheres. As 

outras sexualidades, homossexualidades, bissexualidades, sexualidades transexuais... 

são, no máximo, definidas, ou melhor, admitidas, como “diferentes” (p. 460).  

 

Destarte, o heterossexismo, fundado na ideia de naturalização dos sexos, ordena as 

relações sociais constituindo-se uma das bases de sustentação do patriarcado. De acordo com 

Borrillo (2010) o heterossexismo: 

 

[...] se define como a crença na existência de uma hierarquia das sexualidades, em 

que a heterossexualidade ocupa a posição superior. Todas as outras formas de 

sexualidade são consideradas, na melhor das hipóteses, incompletas, acidentais e 

perversas; e, na pior, patológicas, criminosas, imorais e destruidoras da civilização 

(p. 31).   
 

Como regulador das relações afetivo-sexuais, o heterossexismo atribui legitimidade 

apenas às relações heterossexuais, que representam o padrão construído socialmente. Sujeitos 

que possuem atração pelo mesmo sexo ou que não possuem sua identidade de sexo em 

conformidade com os estereótipos socialmente atribuídos para seu sexo biológico (sujeitos 

trans) são discriminados e encarados como anormais, doentes, desviantes, associando tais 

características à noção de pecado.  

É válido ressaltar que o heterossexismo, reproduzido tanto pelos sujeitos 

individualmente como também pelas instituições, “[...] é a promoção incessante [...] da 

superioridade da heterossexualidade e da subordinação simulada da homossexualidade. O 

heterossexismo toma como dado que todo mundo é heterossexual, salvo opinião em 

contrário” (WELZER-LANG, 2001, p.467-468). 
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Como consequência da legitimidade e valorização atribuída apenas ao exercício da 

heterossexualidade, a homofobia10 caracteriza-se pela: 

 

[...] hostilidade geral, psicológica e social contra aquelas e aqueles que, 

supostamente, sentem desejo ou têm práticas sexuais com indivíduos de seu próprio 

sexo. Forma específica de sexismo, a homofobia rejeita, igualmente, todos aqueles 

que não se conformam com o papel predeterminado para seu sexo biológico. 

Construção ideológica que consiste na promoção constante de uma forma de 

sexualidade (hetero) em detrimento de outra (homo), a homofobia organiza uma 

hierarquização das sexualidades e, dessa postura, extrai consequências políticas 

(BORRILLO, 2010, p. 34).  
 

 

A negação das mulheres e do feminino faz parte da construção do heterossexismo, 

que se edifica na ideia de superioridade do homem, noção basilar do patriarcado e do 

machismo presente na sociedade. Nessa esteira de raciocínio, os gays e mais especificamente 

os gays afeminados, por exemplo, são extremamente discriminados porque se aproximam do 

feminino, e esse preconceito e aversão é exponenciado contra as travestis que aderem à 

identidade de sexo feminino na sua forma de viver e estar no mundo. Enquanto que a 

orientação sexual pode ser mascarada, a identidade de sexo logo se expressa, sendo esse um 

fator que vulnerabiliza ainda mais as pessoas trans à discriminação e às violências, nesse caso, 

configurando-se em transfobia.  

Nessa sociedade, a educação heterossexista está presente na família, na escola e nos 

mais diversos espaços de socialização, construindo e legitimando a superioridade do homem, 

na medida em que:  

 

A educação dos meninos nos lugares monossexuados (pátios de colégios, clubes 

esportivos, cafés..., mas mais globalmente o conjunto de lugares aos quais os 

homens se atribuem a exclusividade de uso e/ou de presença) estrutura o masculino 

de maneira paradoxal e inculca nos pequenos homens a ideia de que, para ser um 

(verdadeiro) homem, eles devem combater os aspectos que poderiam fazê-los serem 

associados às mulheres (WELZER-LANG, 2001, p.461). 

 

O padrão heterossexista atua na reprodução ideológica que para ser homem é 

imprescindível não ser associado a uma mulher. Dessa forma, a educação heterossexista 

estabelece o feminino como “[...] o pólo de rejeição central, o inimigo interior que deve ser 

                                                 
10 Utilizaremos o termo LGBTfobia para designar o ódio e aversão aos gays, às lésbicas, às travestis e aos (às) 

transexuais, sinalizando que o segmento LGBT não é um todo homogêneo, e que, portanto, cada sigla possui 

especificidades para compreendermos as violências que estes diferentes sujeitos sofrem na vida social. 

Aprofundaremos esse debate no próximo subitem. 
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combatido sob pena de ser também assimilado a uma mulher e ser (mal) tratado como tal” 

(WELZER-LANG, 2001, p. 465).  

Desde crianças, os sujeitos são levados “[...] a incorporar os símbolos da 

heterossexualidade e estes aparecem vinculados ao casamento e à família” (FARIA; NOBRE, 

1999, p. 17). A educação que temos afirma a heterossexualidade, por exemplo, “[...] nas 

estórias dos contos de fadas, com seus príncipes corajosos, suas princesas lindas e meigas, 

envolvidos por um fulminante amor eterno” (FARIA; NOBRE, 1999, p. 17). 

A reprodução das ideias que legitimam os papéis socialmente construídos e formas 

de ser de homens e de mulheres, 

  

[...] cimentadas pelo sistema patriarcal-racista-capitalista e homofóbico conta com 

algumas instituições na difusão da sua ideologia, em destaque a família, a igreja e a 

escola. Instituições que, hegemonicamente, educam ou, se preferir, (des)educam, 

segundo os interesses dominantes. Essa ideologia ganha terreno na medida que é 

incorporada de forma natural, portanto, tida como imutável e inquestionável 

(CISNE, 2015, p. 150).  

 

A reprodução dessa ideologia e sua legitimação como estatuto de verdade devem ser 

compreendidas no bojo das relações materiais de existência, para que possamos desvelar a 

discriminação perpetrada contra os homossexuais e às pessoas trans sem cair em uma 

perspectiva culturalista.  

Com isso, situamos que assim como a sexualidade feminina é regulada pelo sistema 

patriarcal-racista-capitalista no sentido de garantir a perpetuação da propriedade privada, “a 

homossexualidade entra em conflito com a família, que é o que sustenta e serve de base para o 

sistema capitalista de reprodução de mão-de-obra barata” (OKITA, 2007, p. 50). Assim, a 

noção de reprodução humana para constituição da força de trabalho é um dos eixos 

explicativos da negação da diversidade sexual e de gênero nessa sociedade assentada na 

dominação e exploração.  

Com esses apontamentos, realizaremos, no próximo subitem, uma discussão no 

sentido de possibilitar o desvelamento da LGBTfobia, compreendendo tal fenômeno no 

interior das relações patriarcais-racistas-capitalistas-heterossexistas, buscando, também, 

explicitar e problematizar suas principais expressões na realidade brasileira.  

 

2.2 “O patriarcado mata todos os dias”: desvelando a LGBTfobia e suas expressões no 

Brasil 
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Perdi-me do nome,  

Hoje podes chamar-me de tua,  

Dancei em palácios,  

Hoje danço na rua.  

Vesti-me de sonhos,  

Hoje visto as bermas da estrada,  

De que serve voltar 

Quando se volta p’ró nada.  

Eu não sei se um Anjo me chama,  

Eu não sei dos mil homens na cama  

E o céu não pode esperar. 

Eu não sei se a noite me leva,  

Eu não ouço o meu grito na treva,  

E o fim vem-me buscar. 

Sambei na avenida,  

No escuro fui porta-estandarte,  

Apagaram-se as luzes,  

É o futuro que parte. 

Escrevi o desejo,  

Corações que já esqueci,  

Com sedas matei 

E com ferros morri.  

Eu não sei se um Anjo me chama,  

Eu não sei dos mil homens na cama  

E o céu não pode esperar. 

Eu não sei se a noite me leva,  

Eu não ouço o meu grito na treva,  

E o fim vem-me buscar. 

Trouxe pouco, 

Levo menos,  

E a distância até ao fundo é tão pequena,  

No fundo, é tão pequena,  

A queda. 

E o amor é tão longe,  

O amor é tão longe… (…) 

E a dor é tão perto.  

(Balada de Gisberta11 – Pedro Abrunhosa) 

                                                 
11 Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/pedro-abrunhosa/balada-de-gisberta.html>. Acesso em: 09 

ago. 2016. Composição musical realizada em homenagem à transexual Gisberta, morta em fevereiro de 2006, na 

cidade do Porto, em Portugal. “Gisberta tinha 44 anos, era brasileira, soropositiva, sem-abrigo e transexual. Em 

Portugal há 25 anos, estava já muito doente quando foi agredida. Foi espancada por um grupo de 14 jovens entre 

os 12 e 16 anos [...]. A sua morte ocorreu após vários dias seguidos de insultos, provocação, agressão, tortura e 

violência sexual até que atiraram-na por fim para um poço onde morreu afogada. Era uma mulher transexual a 

quem o Estado se negou reconhecer como tal – mulher. O julgamento dos responsáveis pela sua morte não 

apurou que tivesse sido mais que ‘uma brincadeira de mau-gosto que correu mal’. Não reconheceu o motivo 

claro das agressões mortais – a transfobia. E nem sequer a considerou vítima de homicídio, mas apenas que o seu 

‘cadáver’, ainda vivo, foi ocultado pelos agressores no poço onde morreu. Para o Estado Português, Gisberta não 

era mulher. Foi esta falta de reconhecimento que a privou igualmente de cidadania e de um projeto de vida. O 

novelo de exclusões em que foi sucessivamente aprisionada desfez-se finalmente com a sua morte, expondo o 

vazio sobre o qual foi forçada a construir toda a sua vida. A decisão motivou muitas críticas por parte das 

organização (sic) de defesa dos direitos da população gay, lésbica, bissexual ou transgênero em toda a Europa, 

que consideram que este foi um "crime de ódio" e que a pena ficou muito aquém da gravidade da agressão”. 
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É extremamente difícil viver nessa sociedade sendo um sujeito LGBT. São variadas 

as opressões vivenciadas desde a infância, que faz com que nos sintamos culpados por amar, 

ser e sentir diferente do padrão que se estabelece como correto, legítimo e respeitado 

socialmente. Ter a convicção, portanto, que não somos inferiores e que temos o direito de ser 

quem somos não é uma tarefa simples quando se está inserido em uma sociedade que dita 

constantemente, por meio de diversas instituições sociais (família, igreja, escola), que só 

existe um modelo a ser seguido: o heterossexual.  

Não ser parte desse modelo, para a sociedade em que vivemos, significa que somos 

uma parte destoante do mundo e que o caminho seja negar essa característica e buscar se 

adequar aquilo que é “normal” e destino de todos os seres humanos, dentro de um processo de 

naturalização dos sexos e da sexualidade.  

Nesse bojo, enquanto aceitar-se como sujeito LGBT já é por si só um processo difícil 

e doloroso, expor abertamente sua orientação ou identidade de sexo para a sociedade, às 

vezes, é algo impensável, pois diante da opressão, o medo de decepcionar as pessoas (como se 

tivéssemos cometido um erro), especialmente aquelas que mais amamos, faz com que 

vivamos a nossa sexualidade de forma clandestina.  

É tão cruel a teia de opressões construída por essa sociedade, que parte do que nós 

somos não pode ser revelada, algo que efetivamente constitui nossa individualidade. Viver 

“dentro do armário”, parece ser mais cômodo, pois nos livra de preconceitos e violências. Mas 

esse armário limita nossa liberdade, faz-nos agir de modo a nos conter, enfim, a limitar nossas 

potencialidades humanas em nome de um padrão de sexualidade hegemônica heterossexual 

que designa desde o nosso nascimento a cor de roupa que devemos vestir, os brinquedos que 

devemos brincar, o modo que devemos falar e se comportar, com quem devemos namorar e 

casar (sexo oposto).  

Destoar das expectativas criadas socialmente do que deve ser um homem ou uma 

mulher, pode desencadear inúmeras violências sofridas pelos sujeitos LGBT, seja na família, 

na escola, na igreja, na universidade, enfim, nos diversos espaços da vida social.  

Mas de onde surge essa intolerância para com as pessoas LGBT? É meramente uma 

atitude individual de ódio e desprezo para com gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais?  

                                                                                                                                                         
Disponível em: <http://monolitodeideias.blogspot.com.br/2012/10/o-caso-gisberta_755.html>. Acesso em: 09 

ago. 2016.  

http://monolitodeideias.blogspot.com.br/2012/10/o-caso-gisberta_755.html
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A resposta está na sociedade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista que, 

conforme problematizamos no subitem anterior, regula a sexualidade, a vida e o trabalho das 

mulheres e também estende seus mecanismos de exploração e opressão contra a população 

LGBT.  

Assim, para compreendermos e conceituarmos a LGBTfobia, torna-se imprescindível 

desvelar o preconceito como “[...] categoria do pensamento e do comportamento cotidianos” 

(HELLER, 1989, p. 43).  

Situamos, primeiramente, que todas(os) nós vivemos na esfera da cotidianidade, que 

é uma dimensão insuprimível da vida humana. Como nos traz Heller (1989): 

 

A vida cotidiana12 é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceção, 

qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual e físico. Ninguém 

consegue identificar-se com sua atividade humano-genérica a ponto de poder 

desligar-se inteiramente da cotidianidade. E, ao contrário, não há nenhum homem, 

por mais “insubstancial” que seja, que viva tão-somente na cotidianidade, embora 

essa o absorva preponderantemente (p. 17; grifo da autora). 

 

O homem participa da vida cotidiana com toda sua individualidade, contudo, Heller 

(1989) nos chama a atenção para o fato de que por mais que coloque todas as suas 

capacidades e habilidades em funcionamento, nenhuma delas se realiza “[...] nem de longe, 

em toda sua intensidade” (p. 17), pois a vida cotidiana também é heterogênea, exigindo de nós 

respostas para inúmeras atividades.  

Assim, “a vida cotidiana é a vida do indivíduo” (HELLER, 1989, p. 20). E esse 

indivíduo é, ao mesmo tempo, ser particular e ser genérico. Essas dimensões são imbrincadas, 

na medida em que  

 

O indivíduo (a individualidade) contém tanto a particularidade quanto o humano-

genérico que funciona consciente e inconscientemente no homem. Mas o indivíduo é 

um ser singular que se encontra em relação com sua própria individualidade 

particular e com sua própria genericidade humana; e, nele, tornam-se conscientes 

ambos os elementos (HELLER, 1989, p. 22).   

 

Nesse sentido, “[...] o genérico está ‘contido’ em todo homem e, mais precisamente, 

em toda atividade que tenha caráter genérico, embora seus motivos sejam particulares” 

(HELLER, 1989, p. 21). Isso ocorre porque, de fato, o homem é um ser genérico, já que “[...] 

                                                 
12 Não é nosso objetivo aprofundar teoricamente o debate sobre o cotidiano, mas consideramos imprescindível 

tecer algumas considerações sobre essa dimensão da vida humana, posto que é nela que se desenvolvem e se 

reproduzem os preconceitos.  
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é produto e expressão de suas relações sociais, herdeiro e preservador do desenvolvimento 

humano” (HELLER, 1989, p. 21).  

Heller (1989) explicita que a cotidianidade está repleta de alternativas, de escolhas. 

“Essas escolhas podem ser inteiramente indiferentes do ponto de vista moral (por exemplo, a 

escolha entre tomar um ônibus cheio ou esperar o próximo); mas também podem estar 

moralmente motivadas (por exemplo, ceder ou não o lugar a uma mulher de idade)” (p. 24). 

Para avaliar se uma decisão eleva-se acima da cotidianidade, é preciso ver “[...] a importância 

da moralidade, do compromisso pessoal, da individualidade e do risco (que vão sempre 

juntos)” (p. 24; grifo da autora).  

Algumas ações humanas, como a arte e a ciência, elevam-se a uma dimensão 

humano-genérica, contudo, isso não significa abolir a particularidade dos sujeitos que a 

desenvolvem. A homogeneização “significa, [...] que concentramos toda nossa atenção sobre 

uma única questão e ‘suspenderemos’ qualquer outra atividade durante a execução da anterior 

tarefa [...] e que empregamos nossa inteira individualidade humana na resolução dessa tarefa” 

(HELLER, 1989, p. 27; grifos da autora). No entanto, Heller (1989) nos alerta para o fato de 

que 

  

A homogeneização em direção ao humano-genérico, a completa suspensão do 

particular-individual, a transformação em “homem inteiramente”, é algo totalmente 

excepcional na maioria dos seres humanos. [...]. A homogeneização em direção ao 

humano-genérico só deixa de ser excepcional, um caso singular, naqueles indivíduos 

cuja paixão dominante se orienta para o humano-genérico e, ademais, quando têm 

a capacidade de realizar tal paixão (p. 28-29; grifo da autora).  

 

Apesar da elevação com suas atividades à dimensão humano-genérica, não 

esqueçamos que a particularidade desses sujeitos não é eliminada, posto que estão inseridos 

na vida cotidiana.  

Outra característica fundamental da vida cotidiana é a espontaneidade que  

 

[...] caracteriza tanto as motivações particulares (e as formas particulares da 

atividade) quanto as atividades humano-genéricas que nela têm lugar. O ritmo fixo, 

a repetição, a rigorosa regularidade da vida cotidiana (que se rompem quando se 

produz a elevação acima da cotidianidade) não estão absolutamente em contradição 

com essa espontaneidade; ao contrário, implicam-se mutuamente (p. 30).  

 

Em conjunto com a espontaneidade, a cotidianidade promove a unidade entre 

pensamento e ação. Por isso, “[...] a atitude da vida cotidiana é absolutamente pragmática” 

(HELLER, 1989, p. 32). Ou seja, as atitudes exigidas pelo cotidiano não exigem uma reflexão 
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em profundidade, necessitando, somente, de respostas imediatas. Nesse fito, Heller (1989) nos 

adverte que “as ideias necessárias à cotidianidade jamais se elevam ao plano da teoria, do 

mesmo modo como a atividade cotidiana não é praxis13” (p. 32). E pelo pensamento cotidiano 

ser pragmático, “[...] cada uma de nossas atividades cotidianas faz-se acompanhar por uma 

certa fé ou uma certa confiança” (p. 32).  

Reside nessa questão que a vida cotidiana é “[...] um terreno propício à alienação” 

(HELLER, 1989, p. 38), mas não é necessariamente alienada, “[...] apenas em determinadas 

circunstâncias sociais” (HELLER, 1989, p. 39). A alienação é algo intrínseco ao capitalismo 

na medida em que o trabalho estranhado, para Marx (2009): 

  

[...] 1) estranha do homem a natureza, 2) [e o homem] de si mesmo, de sua própria 

função ativa, de sua atividade vital; ela estranha do homem o gênero [humano]. Faz-

lhe da vida genérica apenas um meio da vida individual. Primeiro, estranha a vida 

genérica, assim como a vida individual. Segundo, faz da última em sua abstração um 

fim da primeira, igualmente em sua forma abstrata e estranhada (p. 84; grifos do 

autor).  

 

Heller (1989) reconhece que na sociedade capitalista, a alienação que se configura no 

“[...] abismo entre o desenvolvimento humano-genérico e as possibilidades de 

desenvolvimento dos indivíduos humanos, entre a produção humano-genérica e a participação 

consciente do indivíduo nessa produção” (p. 38), aprofunda-se de forma exacerbada.  

Devido à enorme alienação produzida pela estrutura econômico-social capitalista, na 

mesma proporção “[...] a vida cotidiana irradiará sua própria alienação para as demais 

esferas” (HELLER, 1989, p. 38). Contudo, nos esclarece Heller, como já pontuamos linhas 

atrás, que a vida cotidiana não é necessariamente alienada, posto que 

  

[...] as formas de pensamento e comportamento produzidas nessa estrutura podem 

perfeitamente deixar ao indivíduo uma margem de movimento e possibilidades de 

explicitação, permitindo-lhe – enquanto unidade consciente do humano-genérico e 

do individual-particular – uma condensação “prismática”, por assim dizer, da 

experiência da cotidianidade, de tal modo que essa possa manifestar-se como 

                                                 
13 Para Vázquez (2007) “[...] a práxis é, na verdade, atividade teórico-prática; isto é, tem um lado ideal, teórico, e 

um lado material, propriamente prático, com a particularidade de que só artificialmente, por um processo de 

abstração, podemos separar, isolar um do outro. Daí ser tão unilateral reduzir a práxis ao elemento teórico, e 

falar inclusive de uma práxis teórica, como reduzi-la a seu lado material, vendo nela uma atividade 

exclusivamente material. Por conseguinte, da mesma maneira que a atividade teórica, subjetiva, por si só, não é 

práxis, tampouco é uma atividade material do indivíduo, ainda que possa desembocar na produção de um objeto 

– [...] -  quando falta nela o momento subjetivo, teórico, representado pelo lado consciente dessa atividade” (p. 

262). Em resumo, Vázquez assevera que “[...] a práxis se apresenta como uma atividade material, transformadora 

e adequada a fins. Fora dela, fica a atividade teórica que não se materializa, na medida em que é atividade 

espiritual pura. Mas, por outro lado, não há práxis como atividade puramente material, isto é, sem a produção de 

fins e conhecimentos que caracteriza a atividade teórica” (2007, p. 237).  
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essência unitária das formas heterogêneas de atividade próprias da cotidianidade e 

nelas objetivar-se. Nesse caso, o ser e a essência não se apresentam separados e as 

formas de atividade da cotidianidade não aparecem como formas alienadas, na 

proporção em que tudo isso é possível para os indivíduos de uma dada época e no 

plano máximo da individualidade – e, por conseguinte, de desenvolvimento do 

humano-genérico – característico de tal época (1989, p. 38).  

 

A alienação é um dos mecanismos produzidos pela sociabilidade capitalista e sua 

manutenção e aprofundamento são fundamentais para a sobrevivência desse sistema. Por não 

adotarmos uma compreensão fatalista da realidade, estamos de acordo que alguns sujeitos 

refletem, criticam e resistem à alienação, buscando a vivência de uma cotidianidade não-

alienada. Contudo, nenhum sujeito nessa sociabilidade está isento do fenômeno da alienação.  

Uma das expressões da alienação é o preconceito. E para a compreensão dos 

preconceitos faz-se necessário relacioná-los à ultrageneralização que é um aspecto “[...] 

inevitável na vida cotidiana” (HELLER, 1989, p. 44).  

A ultrageneralização, para Heller (1989), é um juízo provisório ou uma regra 

provisória de comportamento: “[...] provisória porque se antecipa à atividade possível e nem 

sempre, muito pelo contrário, encontra confirmação no infinito processo da prática” (p. 44; 

grifo da autora). Os juízos cotidianos são sempre provisórios e “[...] podem se alterar e 

modificar na atividade social e individual” (HELLER, 1989, p. 45). Essa autora expõe que os 

juízos científicos, diferentemente dos juízos cotidianos, “[...] consideram-se provisórios 

apenas até o momento em que, num determinado estágio evolutivo da ciência, as hipóteses 

comprovam-se como verdades, sendo confirmadas” (p. 44).  

O preconceito, então, é um tipo particular de juízo provisório, mas nem todos os 

juízos provisórios são preconceitos. Quando a ciência consegue refutar os juízos provisórios, 

mas estes “[...] se conservam inabalados contra todos os argumentos da razão, são 

preconceitos” (HELLER, 1989, p. 47). Dessa forma, os preconceitos são juízos provisórios 

que conseguem se cristalizar como verdade, descartando todos os argumentos da razão que 

contrariem esse determinado juízo. 

A convicção colocada pelo preconceito tem como embasamento a fé. Entendemos 

que a fé e a particularidade possuem uma relação intrínseca. Isso porque a fé é produto dessa 

particularidade, ao mesmo tempo em que “[...] as motivações e as necessidades que 

alimentam nossa fé e, com ela, nosso preconceito satisfazem sempre nossa própria 

particularidade individual” (HELLER, 1989, p. 48).  

Negando a razão e assentando-se na fé, “[...] crer em preconceitos é cômodo porque 

nos protege de conflitos, porque confirma nossas ações anteriores” (HELLER, 1989, p. 48). 
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Isso ocorre porque a fé “[...] está em contradição com o saber, ou seja, resiste sem abalos – 

[...] – ao pensamento e à experiência que a controlam” (HELLER, 1989, p. 48), configurando-

se, portanto, em uma zona de conforto que impede a problematização e a análise crítica das 

ideias e convicções já legitimadas. 

Ainda com relação à fé, Heller afirma que “[...] da fé sempre aparece o par de 

sentimentos amor-ódio; e o ódio não se dirige tão-somente contra aquilo que não temos fé, 

mas também contra as pessoas que não crêem no mesmo que nós” (1989, p. 49). O par amor-

ódio divide nossos preconceitos em dois grupos:  

 

[...] em preconceitos positivos e preconceitos negativos, em preconceitos acerca de 

nossa própria vida, nossa própria moral, nossos próprios preconceitos, nossa 

própria comunidade, nossas próprias idéias, e preconceitos referentes aos “demais”, 

alienados e contrapostos a nós. Nesse último grupo, o preconceito se deforma “para 

baixo” na escala dos sentimentos (HELLER, 1989, p. 49; grifos da autora).  

 

Ao se direcionar ao outro, o preconceito tem uma conotação negativa, encarando 

esse(a) outro(a) como contraposto a nós, possibilitando, assim, o estranhamento do sujeito a 

quem se dirige o preconceito. Situamos que o preconceito pode ser individual ou social, 

contudo, como nos esclarece Heller, “[...] a maioria de nossos preconceitos tem um caráter 

mediata ou imediatamente social. Em outras palavras: costumamos, pura e simplesmente, 

assimilá-los de nosso ambiente, para depois aplicá-los espontaneamente a casos concretos 

através de mediações” (1989, p. 49).  

De forma bastante objetiva, Heller (1989) assevera que os preconceitos, produzidos 

socialmente, “[...] servem para consolidar e manter a estabilidade e coesão da integração 

dada” (p. 53; grifos da autora). Na sociedade capitalista, a burguesia, detentora do poder 

material e ideológico, é a classe dominante que busca legitimar e espraiar, por diversos 

mecanismos, seu projeto de classe para toda a sociedade.  

Dessa forma, Heller afirma que “[...] a maioria dos preconceitos, embora nem todos, 

são produtos das classes dominantes” (1989, p. 54; grifo da autora). Entendemos que nessa 

sociabilidade a burguesia é produtora de inúmeros preconceitos que permeiam a vida social. 

Nas palavras de Heller (1989) as classes dominantes “[...] desejam manter a coesão de uma 

estrutura social que lhes beneficia e mobilizar em seu favor inclusive os homens que 

representam interesses diversos (e até mesmo, em alguns casos, as classes e camadas 

antagônicas)” (p. 54).  
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E então por que os preconceitos conseguem se disseminar por todo o tecido social? A 

resposta está em que as classes dominantes  

 

Com ajuda dos preconceitos, apelam à particularidade individual, que – em função 

de seu conservadorismo de seu comodismo e de seu conformismo, ou também por 

causa de interesses imediatos – é de fácil mobilização contra os interesses de sua 

própria integração e contra a praxis orientada no sentido do humano-genérico 

(HELLER, 1989, p. 54).  

 

A incorporação pela classe trabalhadora, por exemplo, de um projeto de classe que é 

antagônico ao seu, reforçando, por vezes, a ideologia burguesa e, portanto, defendendo a 

ordem capitalista está em estreita relação com as estratégias que a classe dominante utiliza 

para afirmar o seu projeto de sociedade como o único viável e possível.  

Nesse sentido, a sociedade civil congrega um conjunto de organismos privados que 

sustentam a ideologia dominante e pode ser caracterizada como:  

 

[...] ideologia da classe dirigente, [...] abrange todos os ramos da ideologia, da arte à 

ciência, incluindo a economia, o direito, etc; como concepção do mundo, difundida 

em todas as camadas sociais para vinculá-las à classe dirigente, ela se adapta a todos 

os grupos; como direção ideológica da sociedade (PORTELLI, 1977, p. 22).  

 

É relevante enfatizar, como nos traz Chauí (2008), que nas sociedades divididas em 

classes, nas quais uma das classes explora as outras (exemplo da sociedade capitalista), as 

ideias e representações criadas são difundidas  

 

[...] pela classe dominante para legitimar e assegurar seu poder econômico, social e 

político. Por esse motivo, essas idéias ou representações tenderão a esconder dos 

homens o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das 

formas sociais de exploração econômica e de dominação política (p. 23-24).   

 

Assim, por intermédio da ideologia, que representa esse ocultamento da realidade 

social, “[...] os dominantes legitimam as condições sociais de exploração e de dominação, 

fazendo com que pareçam verdadeiras e justas” (CHAUÍ, 2008, p. 23-24).  

No atual estágio neoliberal, que promove a retirada de direitos da classe trabalhadora 

e opera na criação de novos mecanismos de gestão e exploração da força de trabalho, tendo 

por objetivo a ampliação das taxas de lucro, constata-se que se impõe “[...] a necessidade de 

socialização de novos valores e regras de comportamento, de modo a atender tanto a esfera da 
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produção quanto a da reprodução social” (SIMIONATTO, 2009, p. 94). Nesse sentido, ocorre 

não apenas a  

 

[...] criação de uma nova forma de organização do trabalho e do capital, mas, 

também, [a] formação de novos pactos e consensos entre capitalistas e trabalhadores, 

já que o controle do capital não incide somente na extração da mais-valia, mas ainda 

no consentimento e na adesão das classes à nova ideologia (SIMIONATTO, 2009, p. 

94).  

 

Existe, portanto, uma enorme investida ideológica da burguesia para a manutenção 

de sua dominação de classe. E com esse propósito, “[...] a classe burguesa busca eliminar os 

antagonismos entre projetos de classe distintos, no intuito de construir um ‘consenso ativo’ 

em nome de uma falsa visão universal da realidade social” (SIMIONATTO, 2009, p. 96-97).  

Esse esforço ideológico realizado pela classe burguesa para universalizar sua 

ideologia em conjunto com suas possibilidades materiais faz com que essa classe produza 

“[...] preconceitos em muito maior medida que todas as classes sociais conhecidas até hoje” 

(HELLER, 1989, p. 54).  

Não que nas outras sociedades não houvesse preconceito, pois “o desprezo pelo 

‘outro’, a antipatia pelo diferente, são tão antigos quanto a própria humanidade” (HELLER, 

1989, p. 55). Ocorre que nas sociedades anteriores à burguesa, “[...] a mobilização de 

sociedades inteiras contra outras sociedades, mediante sistemas de preconceitos, não 

constituiu jamais um fenômeno típico” (HELLER, 1989, p. 55).  

Partindo da compreensão de que os preconceitos tem por base a materialidade da 

vida social, Dantas (2016) procura desmistificar a ideia de que o preconceito trata-se apenas 

de uma ação ultrageneralizadora que rejeita o que é diferente dos padrões socialmente 

legitimados. Ele acredita que isso de fato ocorre, pois 

  

Com base nos preconceitos, alguns grupos são rejeitados socialmente, em diversas 

situações. Porém, nesta sociabilidade, os preconceitos são funcionais à “ordem” ao 

legitimarem e ajudarem a aprofundar a desigualdade e a exploração sob 

determinados grupos sociais como LGBT, mulheres e negros(as) (p. 42-43).  

 

Para Heller (1989) pelo conteúdo podemos distinguir muitos tipos de preconceito: 

“[...] preconceitos-tópicos (por exemplo: ‘os homens são maus, não é possível melhorá-los’), 

preconceitos morais, científicos, políticos, preconceitos de grupo, nacionais, religiosos, 

raciais, etc” (p.56). O fato é que na disseminação desses vários tipos de preconceito existe o 
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homem predisposto a rotular e enquadrar o que está diante de si numa estereotipia de grupo. 

Heller (1989) nos explica que esse homem predisposto 

 

[...] habitualmente passa por cima das propriedades do indivíduo que não coincidem 

com as do grupo. Mesmo quando chega a percebê-las, registra-as como se se 

tivessem produzido apesar da integração do indivíduo em seu grupo, contra essa 

integração. Há duas coisas que o homem predisposto nunca é capaz de fazer: corrigir 

o juízo provisório que formulou sobre um grupo baseando-se em sua experiência 

posterior, e investigar acerca da profundidade da integração dos indivíduos nos seus 

respectivos grupos. O indivíduo predisposto não investiga se a integração de um 

indivíduo em seu grupo é casual ou escolhida, de importância primária, secundária 

ou puramente inessencial, nem tampouco indaga qual a função que essa integração 

desempenha efetivamente na existência e na consciência do indivíduo. O homem 

predisposto não se deixa impressionar sequer pelas qualidades éticas do indivíduo 

(p. 57; grifo da autora).  

 

O preconceito impede, assim, que o sujeito seja compreendido em sua totalidade, 

pois sua inserção em um grupo ou alguma característica socialmente legitimada como 

negativa passa a definir o sujeito em si. Destarte, o preconceito é “[...] sempre moralmente 

negativo” (HELLER, 1989, p. 59; grifo da autora). E por quê? Heller explica que “[...] todo 

preconceito impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua liberdade relativa diante do 

ato de escolha, ao deformar e, consequentemente, estreitar a margem real de alternativa do 

indivíduo” (1989, p. 59; grifo da autora).   

Pensamos que o preconceito impede a realização da dimensão humano-genérica do 

ser social, pois satisfaz apenas a necessidade do ser individual-particular, promovendo ações 

que não geram benefícios em termos de coletividade, inibindo, assim, as potencialidades 

humanas.  

Apesar de limitar as possibilidades de alternativas, o próprio preconceito é uma 

alternativa possível que pode ser seguida. Sendo assim, corroboramos com Heller (1989) 

quando afirma: 

 

Por mais difundido e universal que seja um preconceito, sempre depende de uma 

escolha relativamente livre o fato de que alguém se aproprie ou não dele. Cada um é 

responsável pelos seus preconceitos. A decisão em favor do preconceito é, ao 

mesmo tempo, a escolha do caminho fácil no lugar do difícil, o “descontrole” do 

particular-individual, a fuga diante dos verdadeiros conflitos morais, [...] (p.60; grifo 

da autora).  

 

Mesmo sendo produzidos socialmente, os sujeitos possuem relativa autonomia para 

se libertar de seus preconceitos, o que exige a escolha de um caminho mais difícil, posto que 
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refletir para a superação daqueles não é um caminho fácil diante da alienação que impregna a 

vida na sociabilidade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista.  

A busca pela superação dos preconceitos deve ter por pressuposto destruir ideias 

consolidadas e acolher outras que possam ter a capacidade de humanizar, de tecer uma 

ferrenha crítica aos estigmas, e de possibilitar a saída de uma redoma de análise que só 

enxerga e tem como horizonte a verdade enraizada em ideias estranhas ao próprio ser 

humano, devido ao intenso processo de alienação que permeia essa sociabilidade.  

Na medida em que se desmistificam paradigmas dominantes existentes, o sujeito 

potencializa a dimensão humano-genérica que contribui para a humanização de si e da 

coletividade. Portanto, superar preconceitos é imperativo para qualquer processo que busque 

enxergar para além da aparência dos fenômenos. 

Dentre os inúmeros grupos que sofrem preconceito em nossa sociedade, abordaremos 

especificamente a população LGBT. Chamamos de “preconceito de grupo”, de acordo com 

Heller (1989): 

 

[...] aqueles que se referem a todo um grupo homogêneo, independentemente do fato 

de que essa homogeneidade se baseia em critérios essenciais ou secundários e sem 

tomar em consideração o fato de que o grupo em pauta seja uma integração 

fundamental ou uma integração derivada; trata-se pois, de preconceitos contra os 

membros de um grupo, tão-somente pelo fato de serem membros desse grupo (p. 

56). 

 

Por destoarem do modelo heterossexual posto como correto e legítimo, os sujeitos 

LGBTs sofrem diversas formas de preconceito e discriminação nos mais variados espaços da 

vida social. Dantas (2016) observa que o preconceito contra a população LGBT “[...] tem base 

em uma estrutura social e em valores moralistas e conservadores que oprimem e limitam a 

liberdade de ser, sentir, amar e de viver dos sujeitos” (p. 44).  

Como fruto da convivência em sociedade, a discriminação ocorre com relação ao 

outro e é produto 

 

[...] das relações sociais que estabelecemos através da reprodução de desvalores que, 

por vezes, incorporamos acriticamente no nosso cotidiano. As várias facetas do 

preconceito se manifestam em vários lugares, revelam-se na família, na escola, na 

igreja, no trabalho, nos partidos, nos sindicatos, nos movimentos, nas ruas, nos 

bares... (MESQUITA; RAMOS; SANTOS, 2001, p. 83).  

 



60 

 

Os sujeitos LGBTs estão cotidianamente expostos a atitudes preconceituosas que 

banalizam e naturalizam “[...] através de brincadeiras, piadas e gozações aspectos do jeito de 

ser e viver dos indivíduos, colocando-os em situação vexatória” (MESQUITA; RAMOS; 

SANTOS, 2001, p. 83). Acrescentamos o ápice do preconceito e discriminação quando há a 

morte de um sujeito LGBT, numa demonstração radical de intolerância e desrespeito com o(a) 

outro(a). O fato é que mesmo 

 

[...] inseridos(as) no novo milênio, mas em meio a velhas desigualdades e opressões, 

em determinados contextos históricos, homens e mulheres permanecem alvo de 

atitudes de cunho preconceituoso, porque não compõem o padrão dominante de 

sexualidade,  do estético,  do étnico,  do etário etc. Estas atitudes discriminatórias da 

condição de existir são práticas que ganham legitimidade com a crescente 

banalização de múltiplas formas de opressão e dominação (MESQUITA; RAMOS; 

SANTOS, 2001, p. 83).  

 

Situamos que o preconceito contra a população LGBT e outros grupos está imerso 

em uma estrutura econômico-social que explora, oprime e violenta reiteradamente. Nessa 

sociabilidade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista, os preconceitos, como colocamos 

anteriormente, são funcionais à exploração e, portanto, possibilitam a manutenção do status 

quo.  

O heterossexismo naturaliza os sexos e desempenha o papel de regulador da 

sexualidade dos sujeitos, atribuindo legitimidade apenas ao exercício da heterossexualidade. 

Assim, o heterossexismo “[...] pressupõe a diferenciação elementar entre os grupos 

homos/héteros, reservando a este último, sistematicamente, um tratamento preferencial” 

(BORRILLO, 2010, p. 34).  

Para além da vigilância individual dos sujeitos, o heterossexismo orquestra a 

organização da vida social, disseminando sua ideologia nas instituições, nas formas de ensino, 

nas regras de convivência social, na mídia, na educação familiar, ou seja, extrapola as 

relações interindividuais para construir e normatizar o conjunto mais amplo das relações 

sociais. Como nos diz Borrillo (2010):  

 

Dos textos sagrados às leis laicas, passando pela literatura científica e pelo cinema, a 

campanha de promoção da heterossexualidade não hesita em proferir o anátema não 

só contra a homossexualidade, mas também contra qualquer manifestação de afeto 

entre pessoas do mesmo sexo (p. 25).  

 

Permeada por todo esse reforço ideológico, “[...] a evocação constante da 

superioridade biológica e moral dos comportamentos heterossexuais faz parte de uma 
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estratégia política de construção da normalidade sexual” (BORRILLO, 2010, p. 30). Fugir a 

esse padrão determinado socialmente traz consequências para os sujeitos que vivenciam a 

homossexualidade e a bissexualidade, assim como para aqueles que se compreendem como 

não pertencentes ao sexo ao qual nasceram.  

Assim, para Borrillo, os(as) homossexuais “[...] vivem sob a suspeita de que 

ameaçam a coesão cultural e moral da sociedade” (2010, p. 36). Apesar deste autor situar 

apenas os(as) homossexuais, entendemos que todos os sujeitos que não se encaixam nos 

papéis socialmente impostos ao seu sexo são encarados como ameaça à coesão social e 

julgados como imorais.  

Ao divergir do padrão heterossexual socialmente legitimado, os sujeitos podem 

sofrer diversas consequências, que isoladas ou combinadas, vão desde a não aceitação por 

parte da família, escola, amigos até a violência física, culminando, por vezes, em crimes de 

ódio que resultam em morte. Destarte, a LGBTfobia pode ser compreendida 

  

[...] como o ódio, medo e/ou de repulsa irracional ante a homossexualidade ou à 

pessoa homossexual ou bissexual, e à identidade de gênero [...], sujeitando o 

indivíduo a uma posição de inferioridade pelo fato de constituir relações afetivo-

sexuais com pessoas do mesmo sexo ou se contrapor ao posto socialmente como 

feminino ou masculino, divergindo, em todos os casos, dos padrões sociais de 

orientação sexual e identidade de gênero vigentes (DANTAS, 2016, p. 45-46).  

 

Demarcamos que usamos o termo LGBTfobia por compreendermos que apesar da 

raiz comum dessa forma de preconceito ser a rejeição à orientação ou identidade de sexo dos 

sujeitos, existem diferenças na vivência da opressão por cada grupo que compõe a sigla 

LGBT. Por exemplo: a condição das lésbicas situa-se em um nível diferenciado de opressão 

sofrida pelos homens gays, por aquelas serem mulheres e subverterem a imposição sexual  

que lhes é imputada. Não estamos aqui nos referindo a um acúmulo de opressões, como 

características adicionais, sobrepostas e supostamente isoladas, mas que essas características 

enoveladas e combinadas aprofundam em termos qualitativos a dimensão de exploração e 

opressão sobre determinado sujeito ou grupo socialmente discriminado. 

Além de confrontar com a naturalização dos sexos imposta pelo regime patriarcal-

racista-capitalista-heterossexista, e que delimita os papéis ditos masculinos e femininos, desde 

os modos de ser e de comportar até a dimensão do exercício da sexualidade tendo por 

finalidade exclusivamente a reprodução, os sujeitos LGBTs convivem com as mais diversas 

formas de violência por simplesmente serem quem são. 
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O domínio da heterossexualidade, com a consequente negação da diversidade sexual, 

é tão forte e vigilante que inclusive heterossexuais que apresentem algum comportamento que 

fuja do padrão socialmente imposto aos homens e mulheres, pode resultar em rechaços e 

violência física. Isso demonstra como o patriarcado controla a vida dos sujeitos, impondo-lhes 

os modelos de comportamento que privam a liberdade. Não há dúvidas de que a LGBTfobia é 

parte constituinte do sistema patriarcal-racista-capitalista-heterossexista. 

A LGBTfobia no Brasil é alarmante14. É o país, por exemplo, em que mais ocorrem 

assassinatos contra travestis e transexuais no mundo. De acordo com o relatório de 201515 do 

Grupo Gay da Bahia (GGB):  

 

318 LGBT foram assassinados no Brasil em 201516: um crime de ódio a cada 27 

horas: 52% gays, 37% travestis, 16% lésbicas, 10% bissexuais. A homofobia mata 

inclusive pessoas não LGBT: 7% de heterossexuais confundidos com gays e 1% de 

amantes de travestis. Proporcionalmente, as travestis e transexuais são as mais 

vitimizadas: o risco de uma “trans” ser assassinada é 14 vezes maior que um gay, e 

se compararmos com os Estados Unidos, as 119 travestis brasileiras assassinadas em 

2015 em comparação com as 21 trans americanas, têm 9 vezes mais chance de morte 

violenta do que as trans norte-americanas. Segundo agências internacionais, mais da 

metade dos homicídios contra transexuais do mundo, ocorrem no Brasil (GGB, 

2015, p. 1; grifo nosso). 

 

Devido ao preconceito institucional17, esses crimes não são compreendidos como 

motivados pelo ódio aos sujeitos devido sua orientação sexual ou identidade de sexo. São 

                                                 
14 “[...] é preciso lembrar que isso acontece em um país onde a homossexualidade não é formalmente proibida. 

Superior, portanto, ao que se registra em mais de 70 nações do mundo em que a prática homossexual ainda 

encontra-se criminalizada e punida com pena de morte, como Sudão, Mauritânia, Iémen, Arabia Saudita, etc.; e 

onde é criminalizada, mas sem pena de morte, como: República Turca de Chipre do Norte; Butão, Líbia, 

Malásia, Maldivas, Singapura, Bruney, Nyamar, Jamaica, Granada, Trindade e Tobago, Barbados, Belize, 

Moçambique, Namíbia, Argélia, Líbia, Botsuana, Camarões, Etiópia, Gana, Gâmbia, Guiné, Quênia, Senegal, 

Nauru, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga” (DANTAS, 2016, p. 47).  
15 Esclarecemos que esses dados compilados no referido relatório são não-institucionalizados e subnotificados, o 

que não retira a importância do trabalho realizado pelo GGB desde os anos 1980, no sentido de que com esses 

números seja dada visibilidade à LGBTfobia no Brasil.  
16 “O Disque-100 recebeu no ano de 2015 1.983 denúncias de violações de direitos da população LGBT. Esse 

número representa um aumento de 94% no registro de manifestações de denúncias de violações contra a 

população LGBT entre os anos de 2014 e 2015”.  Disponível em: 

<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Folders/cartilha_nome_social.pdf>. Acesso 

em: 17 ago. 2016. 
17 “Diante de uma discriminação ou ato de violência, qualquer cidadão brasileiro pensa de imediato nos recursos 

disponíveis para obter a reparação da violação sofrida. Registrar a ocorrência junto a uma delegacia é medida 

rotineira e geralmente adotada, iniciando a partir de então o uso dos serviços prestados pela Polícia, Ministério 

Público e Justiça. Contudo, em se tratando de cidadãos LGBTs, o acesso às referidas instituições nem sempre é 

disponibilizado ou pode ser acessado com a mesma facilidade, uma vez que o simples registro de uma ocorrência 

em uma delegacia pode se tornar tão violador para um homossexual quanto uma discriminação vivenciada em 

seu local de trabalho, escola ou família, por exemplo. Em órgãos como delegacias, ITEP ou IML o tratamento 

dispensado a cidadãos LGBTs costuma ser violador de sua dignidade, uma vez que não se respeita a identidade 

de gênero ou o uso do nome social, chegando mesmo a se ignorar ou desqualificar a conduta criminosa praticada 

em decorrência de comportamentos homofóbicos” (PALHANO; OLIVEIRA, 2015, p. 203).  
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registrados, de forma geral, como homicídios, o que dificulta a visibilidade da LGBTfobia 

como um problema de saúde pública, bem como um crime que possui motivação específica, 

tal como o feminicídio, que ocorre pelo simples fato da vítima ser mulher. 

Com isso, não sendo reconhecidos como crimes motivados pela LGBTfobia, não 

existem mecanismos institucionalizados que possam registrar, acompanhar e produzir dados 

oficiais que subsidiem a ação política dos movimentos sociais na reivindicação para a criação 

de políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de discriminação.   

Outra questão que deve ser ressaltada refere-se ao fato de que “o levantamento é 

realizado com base em notícias que circulam na internet e/ou publicadas em jornais de grande 

circulação. Efetivamente, não traduz a totalidade de casos que são, na verdade, 

subnotificados” (CFESS, 2013, p. 171). Tais “crimes de ódio” são, em sua grande maioria, 

realizados com requintes de crueldade, com utilização de facas, foices, armas acompanhados 

de espancamentos, torturas, dentre outras ações que revelam a banalização da vida humana.  

O GGB, em seu relatório de 2015, explicita claramente os requintes de crueldade 

utilizados no assassinato de LGBTs: 

 

Relativamente à causa mortis, persiste o mesmo padrão dos anos anteriores: 

predominam as execuções com armas brancas 37%, seguidas de armas de fogo 32%, 

incluindo espancamento, pauladas, apedrejamento, envenenamento. Via de regra 

travestis são executadas nas vias públicas (56%), vítimas de armas de fogo, 

enquanto gays e lésbicas são assassinadas dentro da residência (36%), com facas e 

objetos domésticos, ou em estabelecimentos públicos (8%). Típicos crimes de ódio, 

muitos com tortura prévia, uso de múltiplos instrumentos, excessivo número de 

golpes: o bacharel Helmiton Figueiredo, 30 anos, de Cabo de Santo Agostinho, PE, 

foi morto com 60 facadas; Inácio José da Silva, 30 anos, de Santa Cruz do 

Capibaribe, levou 13 tiros. Requintes de crueldade caracterizam grande parte desses 

crimes de ódio contra os “viados”: Bruno C. Xavier, foi esquartejado e cimentado 

em seu apartamento em Diadema, SP; Pablo Garcez, pedreiro de 35 anos, de 

Manaus, teve seu tronco e braços decepados; Cícero Miguel dos Santos, 41, 

Sertãozinho, PB, teve seu corpo todo perfurado e marcado a faca com um X nas 

costas; a travesti Laura Vermont, 18, foi perseguida por um automóvel pelas ruas de 

SP, e cruelmente espancada, com omissão de policiais da Zona Leste, tudo gravado 

em vídeo; Andréia Pereira, 40 anos, lésbica, cozinheira no Guarujá, SP, foi 

espancada até a morte por três homens (GGB, 2015, não paginado).  

 

Na realidade, esses crimes que acometem a população LGBT, de acordo com o 

CFESS (2013, p. 171), “[...] são uma das expressões do momento anticivilizatório e, portanto, 

de profunda barbárie que vivemos no tempo presente, o qual se afirma pelo avanço do 

conservadorismo e moralismo, que invadem todas as dimensões da vida social, empobrecendo 

as potencialidades humanas”. 
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 No sentido de criminalizar as diversas violências cometidas contra a população 

LGBT no país, tramitou por quase uma década na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal o Projeto de Lei (PL) nº 122/2006 de autoria da deputada Iara Bernardi (PT/SP). Este 

PL tem a proposta de incluir como crime os atos discriminatórios que resultam do gênero, 

sexo, orientação sexual e identidade de gênero, alterando, para isso, a Lei nº 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, alterando 

também alguns parágrafos de artigos do Código Penal (§ 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal). Contudo, apesar do enorme crescimento da 

violência contra esse segmento social, o PL encontra-se arquivado desde 26 de dezembro de 

2014 pelo Senado, devido à enorme pressão da bancada religiosa.  

É imprescindível uma lei que criminalize a LGBTfobia e puna os(as) agressores(as) 

responsáveis pelos crimes, contudo, sabemos que somente a sanção penal e o encarceramento 

não é a solução para o combate efetivo das opressões que permeiam a sociedade, e o direito, 

como instrumento burguês, não tem a capacidade de eliminá-las do tecido social, posto que a 

intensificação e aprofundamento das múltiplas formas de preconceito e discriminação tem 

como solo a sociedade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista.  

Contudo, uma legislação que criminalize a LGBTfobia “[...] pode contribuir no 

processo de visibilidade e combate desta, na demonstração pública de não aceitação a esse 

tipo de prática, possibilitando, inclusive, que vidas não sejam ceifadas em decorrência do ódio 

baseado no preconceito” (DANTAS, 2016, p. 57).  

Além da morte como ápice da violência, a população LGBT convive diariamente 

com outras formas de violência que degradam progressivamente a sua condição humana. 

Pensemos nos xingamentos na rua, na incompreensão da família, nas piadas da televisão, na 

repressão e opressão na escola ou universidade, dentre tantos outros espaços e situações que 

põe esse segmento entre a negação e a invisibilidade.  

Ressaltamos que desde o surgimento do movimento LGBT no Brasil, a partir do final 

dos anos 1970, “[...] a resistência contra a violência homofóbica se configura como uma pauta 

central. Em tese, podemos dizer que o combate a variadas formas de violência contra a 

população LGBT” (PEREIRA; SANTOS, 2015, p. 202).  

Essa centralidade da luta contra a homofobia, expressa na demanda pela 

criminalização dessa forma de discriminação, ocorre porque o movimento LGBT compreende 

que a orientação sexual e a identidade de gênero permanecem como um obstáculo à plena 

realização de direitos (MASIERO, s/d). Nesse sentido, a reivindicação pela criminalização da 

LGBTfobia é uma das principais demandas políticas do movimento LGBT, “[...] para além da 
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luta pelo reconhecimento de seus legítimos direitos civis, sociais e políticos [...]” (MASIERO, 

s/d, não paginado).   

Ocorre que diante de um Poder Legislativo indiferente às demandas e contrário às 

pautas reivindicativas do Movimento LGBT, este último “[...] vê no Poder Executivo uma 

possibilidade esperançosa de avançar na construção de políticas públicas específicas que 

salvaguardem o seu direito à vida e a sua dignidade” (PEREIRA; SANTOS, 2015, p. 205).  

E, apesar de toda a violência que a população LGBT está exposta cotidianamente, 

deparamo-nos com projetos de lei indiferentes a essa realidade perversa, com um nítido teor 

de ironia, na tentativa de deslegitimar a importância de bandeiras históricas do movimento 

LGBT. Como exemplo disso, temos o deputado federal Eduardo Cunha (PMDB/RJ), afastado 

da Presidência da Câmara dos Deputados, que propôs o PL 7.382/2010 que penaliza a 

discriminação contra heterossexuais e determina que as medidas e políticas públicas 

antidiscriminatórias atentem para essa possibilidade. 

Na justificativa da proposta lê-se: “[...] a preocupação com grupos considerados 

minoritários tem escondido o fato de que a condição heterossexual também pode ser objeto de 

discriminação, a ponto de que se venha tornando comum a noção de heterofobia” (BRASIL, 

2010, não paginado). Tão absurdo quanto essa afirmação pode ser lida nesse outro trecho do 

referido projeto de lei, quando informa que não ter políticas que combatam a discriminação 

contra heterossexuais pode “[...] transmitir a impressão de que a afetividade da pessoa 

homossexual, bissexual ou transgênero encontrasse em um patamar de relacionamento 

humano mais elevado que a afetividade heterossexual” (BRASIL, 2010, não paginado). 

Diante dessas afirmações questionamos: quantos heterossexuais são ridicularizados e 

rechaçados por andarem de mãos dadas? Quantos precisam se evadir da escola por não 

suportarem agressões verbais e físicas ou não poderem usar o banheiro de acordo com sua 

identidade de sexo? Quantos passam a vida sem revelar para sua família ou para o mundo 

quem realmente são? Quantos passam a vida sem poder revelar o seu amor? Parece que 

nenhum. Mas quando reportamos essas perguntas aos sujeitos LGBTs, as respostas terão um 

avanço quantitativo bem superior. 

Consideramos as declarações contidas nesse projeto uma afronta ao sofrimento e às 

lutas do segmento LGBT, pois no amplo processo da prática social não existe preconceito 

contra heterossexuais. A heterossexualidade, como já abordamos, domina e organiza a vida 

social, legitimando-se como única possibilidade de vivência afetivo-sexual e os sujeitos que 

não se enquadram nesse modelo passam por processos de opressão, vivenciando o 

cerceamento de sua liberdade.  
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Seguindo a tônica desse projeto, esse mesmo deputado, por meio do PL nº 

1.672/2011, de sua autoria, visa instituir o “Dia do Orgulho Heterossexual”. Em um dos 

trechos do referido projeto tem-se: “A presente proposta visa resguardar direitos e garantias 

aos heterossexuais de se manifestarem e terem a prerrogativa de se orgulharem do mesmo e 

não serem discriminados por isso” (BRASIL, 2011, não paginado).  

Tal projeto é um desrespeito às violações de direitos sofridas pelas LGBTs e também 

aos símbolos de luta desse segmento, pois o Dia do Orgulho LGBT é um momento de 

consagração que busca dar visibilidade aos sujeitos aos quais historicamente foram e são 

negados inúmeros direitos, além de pautar a concepção de que, apesar de todo o preconceito e 

discriminação, sentimos orgulho de ser quem somos e reivindicamos esse direito como 

princípio de respeito à dignidade humana.  

Negar o direito de ser quem se é faz parte da realidade de LBGTs. Entre armários e 

esconderijos, a clandestinidade sempre nos acompanha. Por isso, o simples fato de revelar 

para o mundo quem verdadeiramente somos, que pode parecer um fato tão banal, para nós 

LGBTs, é condição primeira de busca pela libertação. 

Mesmo com uma realidade perversa para a população LGBT, as políticas públicas 

para esse público no Brasil e que possam enfrentar a LGBTfobia ficam entre a ausência e a 

inoperância. Em nível de Poder Legislativo temos um Congresso Nacional e um Senado 

composto, majoritariamente, por bancadas religiosas e conservadoras que obstaculizam a 

garantia de direitos e mesmo o debate sobre questões que afetam diretamente a vida da 

população LGBT.  

 São vários os exemplos que elucidam a negação de direitos humanos à população 

LGBT. Um exemplo é o Estatuto da Família, proposto pelo PL 6583/2013 de autoria do 

deputado Anderson Ferreira (PR-PE) e ainda em tramitação, que tenta definir o que pode ser 

considerado uma família no Brasil. Ou seja, estabelece (cria) regras jurídicas para que tipo de 

grupo de pessoas pode ser chamado de família, que reconhece apenas a entidade formada por 

homem e mulher ou um dos pais e seus filhos(as) como família, desconsiderando as diversas 

configurações familiares, como as homoafetivas e, consequentemente, as destituindo de 

proteção social.   

Claramente esse projeto de lei revela seu conteúdo conservador ancorado em bases 

religiosas fundamentalistas que buscam manter a legitimação da família tradicional, negando 

a possibilidade de reconhecimento das inúmeras configurações familiares. Estas não deveriam 

ser reduzidas a uma dimensão biológico-reprodutiva e compreendidas sob a ótica 
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fundamentada em preceitos moralistas, mas na realidade concreta de vínculos afetivos entre 

pessoas, independentemente da orientação sexual ou identidade de sexo. 

 Não só há a negação do reconhecimento das famílias homoafetivas, como esse 

Estatuto implica diretamente na proteção social do Estado sobre essas famílias, que caso seja 

aprovado, as exclui do acesso às políticas e programas sociais, bem como do usufruto os 

direitos sucessórios, previdenciários, dentre outros, devido ao não reconhecimento, portanto, 

da união homoafetiva.  

Lembremos que esse projeto de lei, por exemplo, desconsidera o reconhecimento das 

uniões homoafetivas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2011, assim como da 

Resolução n. 175, de 14 de maio de 2013, aprovada durante a 169ª Sessão Plenária do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ).de 2013, que proibiu que cartórios de todo o Brasil se 

recusassem a celebrar casamentos civis de casais do mesmo sexo. Essa Resolução destaca que 

caso algum cartório não cumpra a decisão do CNJ, o casal interessado poderá levar o caso ao 

conhecimento do juiz corregedor competente para que ele determine o cumprimento da 

medida. Além disso, poderá ser aberto processo administrativo contra a autoridade que se 

negar a celebrar ou converter a união estável homoafetiva em casamento. 

Essa Resolução do CNJ, ao reconhecer juridicamente as uniões homoafetivas, traz 

um importante avanço, possibilitando, inclusive, uma maior facilidade na adoção por casais 

homoafetivos. Ocorre que, pelo preconceito institucional, os casais que buscam adotar 

precisam recorrer a órgãos superiores para terem garantido o seu direito de adoção. 

O CFESS, em um dos seus CFESS Manifesta alusivo ao Dia Mundial do Orgulho 

LGBT, assim se posiciona sobre essa questão da negação da adoção por casais homoafetivos: 

 

É [...] ainda um contrassenso que, mesmo reconhecidas juridicamente, as uniões 

homoafetivas não tenham o direito de exercer, enquanto unidade familiar, a 

maternidade/paternidade, se assim desejarem. Essa é uma reivindicação histórica da 

população LGBT, que não foi contemplada na nova Lei de Adoção (Lei 

12.010/2009), haja vista a supressão do artigo que assegurava esse direito, por força 

da bancada religiosa no Poder Legislativo. O preconceito, revestido do discurso 

moralista, mais uma vez se fez prevalecer (2012, p. 135).  

 

Não é à toa que a família seja uma das instituições em que mais se apega o discurso 

conservador. O poder dominante dissemina a ideologia que a crise social que se vive diz 

respeito às mudanças no interior da família, responsabilizando-a pelas dificuldades 

enfrentadas com seus membros. 
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 Apela-se, portanto, para a coesão familiar, responsabilidade leia-se da mulher, como 

forma de superar o caos social. Escamoteia-se, assim, a desigualdade, com suas 

consequências sociais e políticas, produzida pela exploração de uma classe sobre outra, com o 

discurso de que a harmonia e a preservação dos valores tradicionais da família é a solução 

para os dilemas sociais e humanos. Logicamente que esse discurso serve para manter a 

exploração e a opressão que asseguram a perpetuação da sociedade capitalista.  

A intrínseca relação da família com o modelo societário vigente é explicitada por 

Mészáros (2011) na seguinte passagem: 

 

A família está entrelaçada às outras instituições a serviço da reprodução do sistema 

dominante de valores, ocupando uma posição essencial em relação a elas, entre as 

quais estão as igrejas e as instituições de educação formal da sociedade. Tanto isso é 

verdade que, quando há grandes dificuldades e perturbações no processo de 

reprodução, manifesta de maneira dramática também no nível do sistema geral de 

valores – como a crescente onda de crimes, por exemplo –, os porta-vozes do capital 

na política e no mundo empresarial procuram lançar sobre a família o peso da 

responsabilidade pelas falhas e “disfunções” cada vez mais frequentes, pregando de 

todos os púlpitos disponíveis a necessidade de “retornar aos valores da família 

tradicional” e aos “valores básicos” (p. 271-272).  

 

Nessa perspectiva, para o conservadorismo disseminado pela classe dominante, as 

famílias homoafetivas representam o sintoma da degeneração dos valores a que a sociedade 

está imersa, não devendo ser reconhecida no âmbito jurídico-formal e devendo ser eliminada 

como possibilidade de instituição social. 

Esse apelo para a retomada dos valores tradicionais ocorre paralelo a uma realidade 

presente nas famílias que reflete a barbárie social produzida pelo capital, qual seja: as 

inúmeras violências contra mulheres, crianças e idosos(as); o reforço da negação da 

diversidade sexual e de gênero com consequências nefastas para a vida de inúmeras crianças e 

adolescentes; desproteção social do Estado no provimento das necessidades sociais e 

humanas, dentre outros aspectos.  

Os valores tradicionais que se defendem, na verdade, reforçam as violações que 

historicamente foram e são silenciadas no interior da família, mistificada como espaço de 

amor e proteção. “Com essa idealização da família, o crescimento da violência no cotidiano é 

encoberto, dificultando, portanto, o necessário combate” (CISNE, 2014, p. 82).  

Assim, é nítido que a defesa dos valores tão propagada pelo discurso conservador 

tem um propósito de classe, pois a permanência de relações de exploração e opressão no 

interior da família nuclear burguesa, reconhecida como única e legítima, é funcional para a 

manutenção da sociedade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista. 
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No campo das políticas sociais, espaço produtor e reprodutor de conservadorismo, 

constatamos intensos e explícitos processos de discriminação contra a população LGBT, a 

exemplo da política de saúde, mais especificamente no fato das pessoas LGBTs não serem 

permitidas de doar sangue.  

A Portaria Nº 2.712, de 12 de Novembro de 2013, do Ministério da Saúde, que 

redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, mostra claramente o seu 

conteúdo discriminatório contra a população LGBT quando expressa: “Art. 64. Considerar-se-

á inapto temporário por 12 (doze) meses o candidato que tenha sido exposto a qualquer uma 

das situações [...]: [...] V - homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as 

parceiras sexuais destes [...]” (BRASIL, 2013, não paginado).  

O que deveria estar em questão não é a orientação sexual ou identidade de sexo do(a) 

doador(a), mas o comportamento sexual deste(a) no que diz respeito à prevenção. Isso porque 

tanto homossexuais quanto heterossexuais podem ter um comportamento de risco quando 

realizam práticas sexuais com um ou mais parceiros(as) sem prevenção.  

O conteúdo dessa portaria revela o preconceito arraigado socialmente contra a 

população LGBT, encarada como grupo de risco pelos seus sujeitos serem compreendidos 

como promíscuos sexualmente e, portanto, mais suscetíveis a contraírem e a transmitirem 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), dentre elas a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS).   

Com esse explícito teor discriminatório para com a população LGBT, constatamos 

uma contradição nesta portaria quando afirma no seu artigo 2º, parágrafo 3º que:  

 

Art. 2º, § 3º Os serviços de hemoterapia promoverão a melhoria da atenção e 

acolhimento aos candidatos à doação, realizando a triagem clínica com vistas à 

segurança do receptor, porém com isenção de manifestações de juízo de valor, 

preconceito e discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, hábitos de 

vida, atividade profissional, condição socioeconômica, cor ou etnia, dentre outras, 

sem prejuízo à segurança do receptor (BRASIL, 2013, não paginado).  

 

Destacamos que a própria portaria veda condutas preconceituosas e discriminatórias 

nos serviços de saúde responsáveis pelos procedimentos hemoterápicos, contudo, como 

explicitamos linhas atrás, recusa a doação de sangue de um sujeito LGBT por preconceito. 

Enfatizamos, assim, que a LGBTfobia compõe o cotidiano das instituições e fundamenta as 

concepções das leis, normas e portarias que regem as políticas públicas, negando, em suma, 

direitos.  
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No âmbito da educação, o ano de 2015 foi emblemático ao demonstrar o quanto a 

pauta da diversidade sexual incomoda os setores conservadores e fundamentalistas religiosos. 

Isso porque no ano supracitado foram discutidos e votados os Planos Municipais de Educação 

(PMEs) nas Câmaras Municipais de cada cidade brasileira. Ocorre que os movimentos sociais 

e demais entidades feministas e LGBTs pautaram a reivindicação da necessidade de discussão 

de gênero e sexualidade nas escolas e, portanto, da entrada desse tema nos PMEs.  

Desde então, presenciou-se no Brasil uma verdadeira trincheira em que de um lado 

estavam coletivos, organizações e entidades que defendiam a inclusão dessa discussão no 

âmbito escolar e, de outro, os setores conservadores e fundamentalistas, protagonizado 

predominantemente pelos(as) vereadores(as) das Câmaras Municipais pelo Brasil afora.  

Os políticos conservadores, baseados no fundamentalismo religioso, e com apoio de 

alguns estudiosos do campo da direita formularam que os movimentos sociais estavam 

impondo uma ideologia de gênero para a sociedade e, consequentemente, para as escolas. 

Esse termo “ideologia de gênero” rapidamente se difundiu entre os setores conservadores 

inclusive, o projeto de lei de Mossoró-RN18 (PL 118/2015) e a posterior Lei 3290, de 03 de 

agosto de 2015 claramente utilizam esse termo, a ponto de na referida lei, sua ementa assim 

dizer: “Dispõe sobre proibição da introdução da ideologia de gênero, que substitui o termo 

sexo por gênero, no plano municipal de educação e sua grade curricular de ensino em sala de 

aula”. Segundo Dantas (2016) ocorreu ainda: 

 

Durante o processo de debate e votação dessa questão nas Câmaras Municipais de 

diversas cidades, [...] manobras políticas para desmobilizar os movimentos sociais 

que se colocavam favoráveis à necessidade de se discutir gênero e diversidade na 

educação, com o intuito de fortalecer os movimentos contrários (que eram, 

fundamentalmente, da igreja católica e evangélica) e, portanto, aprovar sem grandes 

problemas a proposta (p. 49).  

 

A esmagadora maioria das cidades brasileiras, diante das manobras, estratégias e 

autoritarismo dos(as) vereadores(as) aprovaram seus PMEs sem a inclusão da discussão de 

gênero e sexualidade nas escolas, fazendo como que a realidade de violência contra as 

mulheres e a  população LGBT persista e se aprofunde dentro e fora dos muros escolares.  

Mesmo os dados explicitados pelos movimentos feminista e LGBT relativos às 

múltiplas formas de violência perpetradas contra mulheres e sujeitos LGBTs, não 

possibilitaram o uso da razão pelos(as) parlamentares, que embasados no discurso 

                                                 
18 Sobre o contexto dessas discussões, embates e votação do PME no município de Mossoró-RN, iremos abordar 

no item quatro, em que realizaremos as análises dos dados da pesquisa de campo. Ressaltamos que nossos(as) 

entrevistados(as) e os coletivos aos quais são integrantes participaram ativamente desse processo na cidade.   
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fundamentalista religioso reafirmavam tacitamente que crianças e adolescentes não devem ser 

expostos a esse tipo de discussão porque influenciariam no desenvolvimento da sua 

sexualidade, e que não é papel da escola realizar esse debate.  

A aversão a esse debate no interior das escolas é uma prática LGBTfóbica, na 

medida em que com   

 

[...] o ocultamento ou a negação dos/as homossexuais – e da homossexualidade – 

[...], talvez se pretenda “eliminá-los/as”, ou, pelo menos, se pretenda evitar que os 

alunos e as alunas “normais” os/as conheçam e possam deseja-los/as. Aqui o 

silenciamento – a ausência da fala – aparece como uma espécie de garantia da 

“norma”. A ignorância (chamada, por alguns, de inocência) é vista como a 

mantenedora dos valores ou dos comportamentos “bons” e confiáveis. A negação 

dos/as homossexuais no espaço legitimado da sala de aula acaba por confiná-los às 

“gozações” e aos “insultos” dos recreios e dos jogos, fazendo com que, deste modo, 

jovens gays e lésbicas só possam se reconhecer como desviantes, indesejados ou 

ridículos (LOURO, 1997, p. 68). 

 

O discurso conservador utilizava como um dos argumentos para se contrapor à 

discussão de gênero e sexualidade nas escolas, a ideia de que os movimentos sociais querem 

impor esse debate às crianças e adolescentes, desrespeitando a educação moral das famílias 

que não deve ter intervenção alguma do Estado. Duas perguntas se fazem a esse complexo de 

contradições: Se não é papel da escola educar para o respeito mútuo entre os seres humanos, 

qual o papel da escola? Proibir essa discussão no âmbito escolar elimina desse espaço as 

questões relativas à sexualidade que professoras(es) lidam cotidianamente nas salas de aula? 

Deve ser papel da escola debater criticamente com seus(as) discentes sobre as 

desigualdades sociais entre homens e mulheres e construir nos seus alunos(as) uma cultura de 

respeito às diversas formas de orientação sexual e identidade de sexo, no sentido de enfrentar 

as diversas opressões que marcam o cotidiano de mulheres e sujeitos LGBTs nas escolas e no 

conjunto da vida social.  

Compreendemos que é um dever do Estado garantir condições para que esse debate 

ocorra nas escolas, pois o fenômeno da violência é produzido socialmente e exige 

enfrentamento público, pois no terreno do privado, como no espaço familiar, essas questões 

são invisibilizadas e, portanto, naturalizadas, tendo como resultado a permanência e o 

aprofundamento da situação de sofrimento de mulheres e sujeitos LGBTs. 

E sobre não debater sexualidade nas escolas como forma de não problematizar tais 

questões, Louro (1997) objetivamente nos assegura:  
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Essa presença da sexualidade independe da intenção manifesta ou dos discursos 

explícitos, da existência ou não de uma disciplina de “educação sexual”, da inclusão 

ou não desses assuntos nos regimentos escolares. A sexualidade está na escola 

porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é algo que possa ser desligado ou algo do 

qual alguém possa se “despir” (p. 81). 

 

Outro fato em que podemos elucidar como as questões relacionadas à orientação 

sexual e identidade de sexo são tratadas de forma negligente e com um cunho 

ultraconservador, foi evidenciado em 2011, com a proposição do “Programa Escola sem 

Homofobia”, que tinha por objetivo levar às escolas o debate sobre diversidade sexual por 

meio de materiais educativos (livros, cartilhas, vídeos) a serem trabalhados com gestores(as), 

professores(as) e estudantes, no sentido de contribuir para o enfrentamento, por meio da 

construção de relações de respeito, às situações de violência a que estão expostas 

cotidianamente a população LGBT.  

Contudo, o Programa foi barrado pela bancada conservadora e religiosa utilizando 

como argumento que esse material iria influenciar na sexualidade das crianças. Nomeado de 

“Kit Gay” pelos conservadores, a distribuição do material, que iria ocorrer no segundo 

semestre de 2011, foi cancelada, devido o veto presidencial.    

Constatamos os obstáculos postos pelo conservadorismo à garantia de direitos à 

população LGBT e a outros segmentos socialmente discriminados, tendo por fundamento 

dogmas religiosos, ferindo, assim, o princípio da laicidade do Estado, como denuncia o 

CFESS em um dos seus CFESS Manifesta intitulado: “Edição Especial: Em defesa do Estado 

laico!”: 

 

[...] a defesa do Estado Laico equivale à defesa de direitos historicamente 

conquistados e constitucionalmente reconhecidos e ao fortalecimento da luta pela 

democratização das relações de poder. O Estado Laico é parte das conquistas 

históricas no campo dos direitos. Representa a afirmação de uma cidadania não 

tutelada, baseada em direitos, ainda que nos limites burgueses, frente aos quais é 

inaceitável a intervenção do Estado sobre a liberdade de crença religiosa e 

igualmente inaceitável qualquer intervenção do Estado fundada em convicções 

religiosas sobre qualquer aspecto da vida social e da vida privada. Isso significa, 

sobretudo, que um Estado laico não pode tomar como referência para legislar 

sobre a vida dos indivíduos sociais concepções, convicções e valores fundados 

em dogmas religiosos. O ordenamento jurídico da vida social, os princípios, 

diretrizes e objetivos das políticas sociais (saúde, educação, assistência social, 

etc.), devem coadunar com a afirmação de liberdades individuais, como a de 

manifestação religiosa, política, de orientação sexual e de identidade de gênero. 

Assim como, o fortalecimento do Estado Democrático de Direitos supõe 

reconhecer que a intervenção estatal está limitada a interesses de caráter 

público e deve expressar o seu distanciamento e indiferença a convicções de 

bases confessionais. A laicidade do Estado supõe sua indiferença em relação às 

manifestações e convicções religiosas presentes na sociedade, supõe que as 

instituições, as relações de poder, as políticas sociais e o ordenamento jurídico 
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estatais não manifestem ou sejam baseados em convicções religiosas. A liberdade de 

manifestação e a diversidade de convicções religiosas presentes na sociedade 

supõem o Estado Laico. Este, por sua vez, não supõe uma sociedade laica, mas a 

liberdade de manifestação religiosa, as liberdades individuais e os direitos de 

cidadania supõem um Estado democrático e laico (2016, não paginado; grifo nosso).  

 

Em contraposição a esse imenso retrocesso no campo da educação, tivemos uma 

conquista importante que se refere à utilização do nome social em instituições e redes de 

ensino, regulamentado pela Resolução nº 12, de 16 de Janeiro de 2015, que estabelece 

parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas travestis e 

transexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em 

diferentes espaços sociais - nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações 

quanto ao reconhecimento institucional dessa identidade e sua operacionalização. 

 De acordo com essa resolução, aprovada pelo Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (CNCD/LGBT):  

 

Art. 1º Deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em todos os níveis e 

modalidades, o reconhecimento e adoção do nome social àqueles e àquelas cuja 

identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante 

solicitação do próprio interessado. Art. 2º Deve ser garantido, àquelas e àqueles que 

o solicitarem, o direito ao tratamento oral exclusivamente pelo nome social, em 

qualquer circunstância, não cabendo qualquer tipo de objeção de consciência. Art. 3º 

O campo “nome social” deve ser inserido nos formulários e sistemas de informação 

utilizados nos procedimentos de seleção, matrícula, registro de frequência, avaliação 

e similares. Art. 4º Deve ser garantido, em instrumentos internos de identificação, 

uso exclusivo do nome social, mantendo registro administrativo que faça a 

vinculação entre o nome social e a identificação civil. Art. 5º Recomenda-se a 

utilização do nome civil para a emissão de documentos oficiais, garantindo 

concomitantemente, com igual ou maior destaque, a referência ao nome social. Art. 

6º Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados 

por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. 

Art. 8º A garantia do reconhecimento da identidade de gênero deve ser estendida 

também a estudantes adolescentes, sem que seja obrigatória autorização do 

responsável. Art. 9º Estas orientações se aplicam, também, aos processos de acesso 

às instituições e sistemas de ensino, tais como concursos, inscrições, entre outros, 

tanto para as atividades de ensino regular ofertadas continuamente quanto para 

atividades eventuais (BRASIL, 2015, não paginado). 

 

O direito ao nome social é uma das reivindicações mais antigas da população trans 

no Brasil, que entende em unidade com o Movimento LGBT, que o desrespeito ao nome 

escolhido pelas pessoas travestis e transexuais é uma violência presente na vida social desses 

sujeitos.  
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Ser chamado(a) de acordo com seu auto-reconhecimento é um direito à identidade, 

negado cotidianamente nos espaços sociais, a exemplos dos estabelecimentos educacionais. 

Cotidianamente pessoas trans sentem-se constrangidas ao serem chamadas na sala de aula ou 

em outras dependências de escolas e universidades pelo seu nome civil, que não corresponde 

à sua construção de identidade.  

Sabemos, contudo, que apesar dessa garantia resguardada pela resolução supracitada, 

ainda existe o desafio de que o direito ao nome social seja respeitado nas instituições de 

ensino, que como qualquer instituição no interior dessa sociedade patriarcal-racista-

capitalista-heterossexista, estão arraigadas de preconceitos. 

Com essa resolução algumas universidades estão garantindo o direito ao nome social, 

mediante reivindicação dos(as) travestis e transexuais estudantes. Além de serem tratados(as) 

de acordo com o nome social ao qual se identificam, esses sujeitos solicitam a adequação do 

sistema administrativo das universidades com a inclusão do nome social, a exemplo de 

diários, chamadas, registro em sistema de matrículas, registro da biblioteca, dentre outros.  

No ano de 2016, houve o segundo caso de solicitação de uma aluna transexual para 

que seu nome social fosse respeitado e utilizado em todo o sistema administrativo da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Tal solicitação foi aprovada pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) dessa universidade. E no dia 13 de 

abril de 2016 foi aprovado por esse Conselho a Resolução Nº 22/2016 que dispõe sobre o uso 

do nome social pelas travestis e transexuais discentes no âmbito da UERN.  

Uma questão que se coloca problemática em torno do uso do nome social no âmbito 

da educação é que, por mais que seja uma garantia imprescindível para as pessoas trans, os 

certificados e diplomas expedidos pelas instituições de ensino utilizarão o nome civil dessas 

pessoas, pois para que o nome social seja colocado na expedição dos documentos, como os 

que citamos, é preciso a adequação do registro civil da pessoa trans que, por sua vez, depende 

da aprovação do Projeto de Lei nº 5002/2013 (também conhecida com Lei João W. Nery19 - a 

Lei de Identidade de Gênero), de autoria dos deputados federais Jean Wyllys (PSOL-RJ) e 

Erika Kokay (PT-DF), que dispõe sobre o direito à identidade de gênero e altera o art. 58 da 

Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. 

O PL 5002/2013, ainda em tramitação no Congresso Nacional, afirma que: 

  

                                                 
19 Trans homem brasileiro, escritor, precursor e uma das principais referências de luta do Movimento Trans no 

Brasil.  
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Artigo 1º - Toda pessoa tem direito: I - ao reconhecimento de sua identidade de 

gênero; II - ao livre desenvolvimento de sua pessoa conforme sua identidade de 

gênero; III - a ser tratada de acordo com sua identidade de gênero e, em particular, a 

ser identificada dessa maneira nos instrumentos que acreditem sua identidade 

pessoal a respeito do/s prenome/s, da imagem e do sexo com que é registrada neles. 

[...] Artigo 3º - Toda pessoa poderá solicitar a retificação registral de sexo e a 

mudança do prenome e da imagem registradas na documentação pessoal, sempre 

que não coincidam com a sua identidade de gênero auto-percebida (BRASIL, 2013, 

não paginado).  

 

No Brasil, para que as pessoas trans possam alterar seu nome civil20 precisam passar 

por um processo judicial e ser acompanhada por uma equipe multiprofissional, por no mínimo 

dois anos, para que esta ateste que a pessoa solicitante tem um transtorno de identidade de 

gênero, ou seja, a transexualidade é entendida como uma patologia. Após o laudo dessa 

equipe e várias audiências judiciais o juiz(a) sentencia sobre o pedido do(a) solicitante.  

Em contraposição a essa perspectiva, o projeto de lei supracitado propõe 

 

[...] que não sejam considerados como requisitos, para a alteração do prenome, a 

intervenção cirúrgica de transexualização total ou parcial, as terapias hormonais, 

bem como qualquer outro tipo de tratamento, diagnóstico psicológico ou médico e 

autorização judicial. [...] propõe ainda que toda pessoa seja reconhecida e tratada de 

acordo com sua identidade de gênero e identificada dessa maneira nos instrumentos 

que creditam sua identidade pessoal, assegurando também a sua continuidade 

jurídica através do número de identidade e do registro civil (COELHO; SAMPAIO, 

2014, p. 21).  

 

Assim, esse projeto de lei busca garantir que simplesmente a pessoa transexual dirija-

se ao “[...] Cartório e solicite a adequação dos documentos” (VIEIRA 2014, p. 213). Dessa 

forma, o direito à identidade de sexo poderia sair da tutela histórica médica e jurídica que 

determinam os argumentos de verdade sobre a sexualidade.  

Apesar dos desafios, no campo de garantia do nome social, o CFESS tem adensado a 

luta que busca romper com o preconceito e a discriminação contra a população LGBT, 

atuando, assim, no reforço à garantia de direitos historicamente reivindicados por esse 

público. Um exemplo é a Resolução CFESS Nº 615/2011 que: “Dispõe sobre a inclusão e uso 

do nome social da assistente social travesti e do(a) assistente social transexual nos 

documentos de identidade profissional” (CFESS, 2011). 

                                                 
20 Vieira (2014) reconhece que já existe uma forte corrente na jurisprudência nacional que admite que a cirurgia 

não é determinante para se reconhecer o direito à adequação dos documentos das pessoas transexuais. Contudo, 

existe uma enorme judicialização por que passam as pessoas transexuais, que mesmo não se submetendo a 

cirurgia de redesignação sexual precisam ter a sentença de um(a) juíza para ter o nome condizente com sua 

identidade de gênero nos documentos pessoais.  
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A luta é para que em todos os espaços da vida social, as pessoas trans sejam 

chamadas pelo prenome “[...] que corresponda à forma pela qual se reconheça, é identificada, 

reconhecida e denominada por sua comunidade e em sua inserção social” (CFESS, 2011, não 

paginado), diferente do nome contido na Certidão de Nascimento e nos documentos pessoais.  

O compromisso com os direitos humanos da população LGBT torna-se claro quando 

a resolução em comento assevera que “[...] os direitos à livre orientação sexual e à livre 

identidade de gênero constituem direitos humanos e que a sua proteção requer ações efetivas 

das entidades do Serviço Social no sentido de assegurar o pleno exercício da cidadania [...]” 

(CFESS, 2011, não paginado).  

Assim, a presente resolução materializa o direito ao tratamento de qualquer sujeito 

condizente com a sua identidade, direito esse negado em diversos espaços sociais, sendo, 

portanto, uma violência praticada contra as pessoas trans, que reivindicam ser chamadas pelo 

nome de acordo com o sexo social ao qual se identificam. Negar esse direito promove 

constrangimento e desconforto a essa população, pois o nome civil contido na Certidão de 

Nascimento ou no Registro Geral, por exemplo, são incompatíveis com a vivência de gênero 

dos sujeitos.  

Embasado nisso, o CFESS assegura com essa resolução, aos profissionais de Serviço 

Social que sejam travestis e transexuais o uso do nome social “[...] na Cédula e na Carteira de 

Identidade Profissional, bem como nos atos e procedimentos promovidos no âmbito do 

CFESS e dos CRESS21” (CFESS, 2011, não paginado). Com essa garantia, tanto o(a) 

assistente social deve ser obrigatoriamente tratado pelas entidades representativas da categoria 

de acordo com seu nome social, como, de certa forma, esse reconhecimento pode desencadear 

o respeito ao nome social pela população usuária atendida pelo(a) profissional quanto pela 

instituição empregadora.  

Nesses termos, quando no Art. 3º da presente resolução lê-se que: “Fica permitida a 

utilização do nome social nas assinaturas decorrentes do trabalho desenvolvido pelo(a) 

assistente social, juntamente com o número do registro profissional” (CFESS, 2011, não 

paginado), e em seu parágrafo único garante que: “Para efeito de tratamento profissional do(a) 

assistente social, a exemplo de crachás, dentre outros, deverá ser utilizado somente o nome 

social e o número de registro” (CFESS, 2011, não paginado), essa entidade representativa 

busca disseminar o respeito à livre identidade de gênero para o conjunto da sociedade, a partir 

da visibilidade das pessoas trans gerada com o reconhecimento do uso do nome social. 

                                                 
21 Conselho Regional de Serviço Social.  
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Ainda na questão do nome social, tivemos um avanço bastante recente. A presidenta 

Dilma Rousseff, no dia 28 de abril de 2016, assinou o Decreto22 Nº 8.727 que dispõe sobre o 

uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e 

transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Em 

seu artigo 3º este Decreto garante:  

 

Art. 3º Os registros dos sistemas de informação, de cadastros, de programas, de 

serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e congêneres dos órgãos e das 

entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão 

conter o campo “nome social” em destaque, acompanhado do nome civil, que será 

utilizado apenas para fins administrativos internos (BRASIL, 2016, não paginado).  

 

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)23 também é garantido o direito ao uso 

do nome social24 pelas travestis e transexuais. Para além do nome social, as pessoas trans 

sentem, em muitos casos, a necessidade de adequar seu corpo à sua identidade de sexo, o que 

exige tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual. Com intenso processo de lutas, 

travestis e transexuais conseguiram que esses procedimentos fossem garantidos pelo SUS, que 

são regulamentados desde 2008 pela Portaria nº 1.707/2008 e redefinido e ampliado pela 

Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013. 

Travestis e transexuais precisam passar por acompanhamento ambulatorial com 

equipe interdisciplinar e multiprofissional por um período de 02 (dois) anos para que possa 

ser realizada sua cirurgia de redesignação sexual, a qual tem uma longa fila de espera e apenas 

                                                 
22 Com o golpe elitista e conservador que afastou a presidenta Dilma Rousseff e promoveu à ida de Michel 

Temer à Presidência da República, esse decreto corre sério risco de ser derrubado e já existe uma ofensiva 

conservadora buscando tal intento. “Ao todo, deputados federais de 11 partidos assinam o Projeto de Decreto 

Legislativo de Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo (PDC) nº 395/2016. Outros inimigos 

declarados da causa LGBT são autores da proposta, como o pastor Ezequiel Teixeira, ex-secretário de Direitos 

Humanos e Assistência Social do governo do estado do Rio de Janeiro. Teixeira foi exonerado do cargo depois 

de defender publicamente a cura gay. Outro velho conhecido dispensa apresentações, o pastor Marco Feliciano, 

ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que durante sua gestão permitiu 

apresentação de projeto para o tratamento de homossexuais”. Disponível em: 

<http://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2016/05/20/ministro-de-temer-quer-derrubar-nome-social-para-

travestis-e-transexuais-na-administracao-publica/>. Acesso em: 15 ago. 2016.  
23 A Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011, institui, no âmbito do SUS, a Política Nacional de Saúde 

Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT). 

Essa portaria traz os objetivos específicos, as diretrizes, assim como as responsabilidades e atribuições do 

Ministério da Saúde, Secretaria estaduais e municipais de saúde relacionada à Política. Essa política reconhece 

que “a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação social da saúde, 

no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social reservado às populações 

de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais” (BRASIL, 2013, p. 18).  
24 “A Portaria nº 1820, do Ministério da Saúde, de 13 de agosto de 2009, dispõe sobre os direitos e deveres dos 

usuários da saúde, e estabelece, em seu art. 4º, parágrafo único, I, que é direito da pessoa, na rede de serviços de 

saúde, registrar o nome social, independente do registro civil, sendo permitido o uso do nome de preferência, não 

podendo ser identificado por nenhuma forma desrespeitosa ou preconceituosa” (VIEIRA, 2014, p. 212).  

http://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2016/05/20/ministro-de-temer-quer-derrubar-nome-social-para-travestis-e-transexuais-na-administracao-publica/
http://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2016/05/20/ministro-de-temer-quer-derrubar-nome-social-para-travestis-e-transexuais-na-administracao-publica/
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05 (cinco) Hospitais Universitários (HU’s)25 no Brasil que realizam tal procedimento. 

Ressalte-se o maior avanço da medicina para realizar a redesignação do sexo masculino para 

o feminino, o que faz com que esse processo seja mais fácil em comparação à redesignação do 

sexo feminino para o masculino. 

O acompanhamento ambulatorial das pessoas trans que desejam fazer a cirurgia de 

redesignação sexual é uma exigência posto que a transexualidade ainda é encarada como uma 

patologia. Enquanto que a Organização Mundial de Saúde (OMS) despatologizou a 

homossexualidade26 desde 17 de maio de 199027, a transexualidade desde os anos 1980 foi 

incluída no Código Internacional de Doenças (CID)28, sendo definida atualmente como 

“transtorno de identidade de gênero29” tipificada na CID-1030.   

Entendemos que a patologização da transexualidade é uma expressão da LGBTfobia, 

pois ao ser diagnosticada clinicamente com um transtorno, a pessoa transexual é percebida 

como alguém que necessita de tratamento e, assim, legitima-se um discurso assentado em uma 

suposta condição congênita ou biológica que autoriza se decidir sobre o destino de sujeitos 

que não reconhecem o corpo com o qual nasceram com a identidade forjada para si31. Assim, 

a patologização da transexualidade insere-se na lógica de naturalização dos sexos, fazendo 

com que  

 

                                                 
25 “Os hospitais habilitados junto ao SUS para a realização do Processo Transexualizador são: Hospital das 

Clinicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia (GO); Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS); Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (RJ); Fundação Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo (USP); e 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife (PE)”. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/cirurgias-de-mudanca-de-sexo-sao-realizadas-pelo-sus-

desde-2008>. Acesso em: 15 ago. 2016.  
26 “Durante 42 anos, ou seja, entre 1948 e 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a homosse-

xualidade como transtorno mental. Em 17 de maio de 1990, durante a assembleia geral, a OMS aprovou a 

retirada do código 302.0 (Homossexualidade) da classificação Internacional de Doenças, declarando que ‘a  

homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem  perversão’.  A nova classificação entrou em vigor 

entre os países-membros das Nações Unidas somente em 1993” (CFESS, 2011, p. 11).  
27 Essa data é considerada o Dia Mundial de Luta contra a Homofobia.  
28 “[...] apresenta os códigos e a tipificação da doença que devem estar presentes em todos os diagnósticos para 

que tenham validade legal” (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 572).  
29 Segundo Coelho e Sampaio (2014) o Manual Diagnóstico e Estatístico das Desordens Mentais (DSM IV), 

atualmente, considera a transexualidade como uma Disforia de Gênero.   
30 “A primeira edição do CID foi aprovada em 1893 e, desde então, vem sendo periodicamente revisada. A 

última, a décima revisão (CID-10), foi aprovada em 1989. Desde então, foram estabelecidos mecanismos para 

atualizar a CID-10, o que não ocorria antes. A publicação do CID-11 está prevista para 2017”. Disponível em: 

<http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/2012-classificacao-internacional-de-doencas-cid-11-e-debatida-

em-evento-na-unifesp>. Acesso em: 16 ago. 2016.  
31 Enquanto que “[...] a decisão inicial pela realização das modificações corporais é da competência do próprio 

sujeito, que busca o auxílio dos profissionais de saúde para tal, [...] ao mesmo tempo, é da competência médica a 

decisão para realizar ou não essas modificações, de modo que a autonomia das pessoas para efetuarem tais 

procedimentos fica submetida a uma definição alheia, profissional, ligada a um diagnóstico” (COELHO; 

SAMPAIO, 2014, p. 15).  

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/cirurgias-de-mudanca-de-sexo-sao-realizadas-pelo-sus-desde-2008
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/cirurgias-de-mudanca-de-sexo-sao-realizadas-pelo-sus-desde-2008
http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/2012-classificacao-internacional-de-doencas-cid-11-e-debatida-em-evento-na-unifesp
http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/2012-classificacao-internacional-de-doencas-cid-11-e-debatida-em-evento-na-unifesp
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Quando há qualquer nível de descolamento, deve haver uma intervenção 

especializada, principalmente de algum especialista nas ciências psi, para 

restabelecer a ordem e a “coerência” entre corpo, gênero e sexualidade. É esse mapa 

que fornecerá as bases fundamentais para a construção do diagnóstico de gênero 

(BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 571).  

 

O Movimento LGBT luta, portanto, pela despatologização da transexualidade, por 

mais que essa questão seja complexa dentro do próprio movimento, pois há o receio de que se 

a transexualidade sair do rol das patologias as pessoas trans percam a garantia do acesso ao 

Processo Transexualizador pelo SUS.  

Realmente essa possibilidade não é descartada, principalmente na conjuntura 

neoliberal de retirada de direitos e precarização das políticas públicas, contudo, corroboramos 

com Bento e Pelúcio (2012) quando estas refletem que:  

 

[...] a patologização não garantiu direitos de fato, mas impôs um modelo para se 

pensar a transexualidade como experiência catalogável, curável e passível de 

normalização. Tratou-se até aqui de um processo que qualificou alguns saberes 

científicos como os únicos capazes de dar respostas acertadas às vivências que 

desafiam as normas de gênero. Processo que, por outro lado, autoriza o tutelamento 

dos corpos e das subjetividades de pessoas que se reconhecem como transexuais (p. 

574).  

 

Dessa forma, a luta mais ampla deve ser o respeito à orientação sexual e à identidade 

de sexo dos sujeitos, o que inclui políticas públicas que possam contribuir no processo de 

rompimento com a hierarquia das sexualidades, envolvendo, assim, desconstrução de 

preconceitos e garantias materiais para a fruição dos direitos nas mais diversas dimensões da 

vida social.  

Apesar dos limites da legalidade burguesa, que não possibilita o atendimento das 

necessidades humanas de forma plena, posto o seu caráter de classe, entendemos que os 

direitos são imprescindíveis para a consolidação de melhorias nas condições de vida e 

trabalho da classe trabalhadora e também como enfrentamento às situações de preconceito. 

Sobre a realização do direito na sociedade de classes nos fala Santos (2015): 

 

A sociedade capitalista institui e reconhece o direito como força reguladora dos 

conflitos sociais. Temos, assim, um conjunto de determinações que incidem na vida 

social e sobre o direito e fazem com que se institucionalize um profundo hiato entre 

a legalidade e a vida cotidiana. Leis, estatutos, sistemas de proteção, instituições que 

atuam na defesa de direitos têm sido fundamentais no enfrentamento dos estados de 

violação e no combate às formas intensas de exploração do trabalho e de opressão. 

Mas é preciso não esquecer que, na maioria das vezes, a conformação jurídico-

política desses instrumentos é resultado da histórica organização e articulação 

política de vários sujeitos em processos que revelam a tomada de consciência sobre 
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a violação vivenciada, conquista da fala pública e seu exercício em universos como 

a mídia; frente ao parlamento, judiciário, governos, bem como movimentos sociais e 

demais sujeitos com atuação político-profissional. Ademais, a configuração legal, 

embora represente conquista, não significa implementação na vida cotidiana dos 

indivíduos. O mesmo Estado que regulamenta, por vezes, não implementa ou até 

descumpre abertamente [...] (p. 87).   

 

Assim como não podemos nutrir ilusões sobre o papel do direito na sociedade 

capitalista, precisamos situar os preconceitos na totalidade da vida social para compreender 

que seu fim, conforme nos traz Heller (1989), está implicado ao desaparecimento da “[...] 

particularidade que funciona com inteira independência do humano-genérico, o afeto da fé, 

que satisfaz essa particularidade e, por outro lado, toda integração social, todo grupo e toda 

comunidade que se sintam ameaçados em sua coesão” (p. 58). Depende, ainda, de uma “[...] 

sociedade na qual cada homem possa chegar a ser indivíduo, possa configurar por si mesmo a 

condução da vida, e na qual a particularidade deixe de funcionar ‘independentemente’ do 

humano-genérico” (HELLER, 1989, p. 58).  

Por entendermos que enquanto houver homens e mulheres as possibilidades da 

história estão abertas, acreditamos que o desaparecimento dos preconceitos não é algo 

utópico. Cremos, assim, em novas relações de igualdade, respeito e de liberdade que exigem, 

fundamentalmente, a superação da sociedade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista. 

Como formas de resistência contra as diversas formas de exploração e opressão 

engendradas e aprofundadas pelo sistema patriarcal-racista-capitalista-heterossexista surgem e 

se desenvolvem os movimentos sociais, debate esse que será realizado no próximo item, 

juntamente com os apontamentos e as reflexões sobre a trajetória de lutas do Movimento 

LGBT no Brasil.  
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3 UMA BUSCA OUSADA POR LIBERDADE: O MOVIMENTO LGBT NO BRASIL 

  

A luta pelo direito à livre expressão da orientação sexual e identidade de sexo no 

Brasil possui uma trajetória marcada pela repressão e negação de direitos diante de uma 

sociabilidade regida pelo heterossexismo que nega as diversas expressões afetivo-sexuais. 

Pensar o Movimento LGBT no Brasil significa compreender a insatisfação de inúmeros 

sujeitos com os valores tradicionais que assentam o preconceito e a discriminação que os 

mesmos sofrem nas diversas dimensões da vida social.  

No primeiro subitem, faremos uma breve discussão sobre os movimentos sociais, 

como ações sociais organizadas por sujeitos que se indignam com as injustiças e 

desigualdades, se organizando em torno de objetivos que visem resultados imediatos ou que 

estes também sejam articulados a um outro projeto de sociedade. A sociabilidade capitalista, 

assentada na exploração da classe trabalhadora, é o terreno que emerge forças que buscam 

romper com essa situação de desigualdade, organizando-se politicamente em ações 

sistemáticas. Problematizaremos como os movimentos sociais foram se delineando 

especialmente no Brasil nas décadas de 1970 e 1980, tendo significativo recuo de suas lutas 

nos anos 1990, no contexto neoliberal de regressão de direitos e ofensivas à organização da 

classe trabalhadora, além da conformação de Organizações Não-Governamentais (ONGs) no 

enfrentamento às desigualdades sociais, revelando uma desresponsabilização do Estado com a 

questão social e como um dos fatores de arrefecimento das lutas protagonizadas pelos 

movimentos sociais. 

Exporemos, no segundo subitem, a trajetória do movimento LGBT no Brasil, que 

inicia suas lutas no final dos anos 1970 no contexto de ditadura militar em seu processo de 

crise, em que o reaparecimento dos movimentos sociais e a crítica a todo o tradicionalismo e 

conservadorismo, protagonizado principalmente pela juventude, serão as bases para a 

organização política dos sujeitos homossexuais.  

Nos anos 1980 ocorre um decréscimo na quantidade de grupos organizados devido à 

epidemia de AIDS, reorientando, assim, os grupos existentes no enfrentamento a essa questão 

por meio de parcerias com o Estado via financiamento, característica marcante nos anos 1990, 

com implicações para a autonomia do movimento.  

Ainda na década de 1990 ocorre um aumento expressivo do número de grupos 

organizados e a emergência das primeiras organizações em defesa dos direitos de travestis e 

transexuais.  
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O foco na luta contra a AIDS não significa, porém, que o movimento não tenha 

pautado e se articulado na luta por direitos e na busca por visibilidade, prova disso são as 

Paradas LGBT nos anos 2000 que procuram utilizar a visibilidade como estratégia política 

contra o preconceito e a discriminação.  

 

3.1 Movimentos sociais: expressões de luta e resistência à sociedade do capital 

 

[...] Lá no futuro tem um presente 

Pronto pra nascer 

Só esperando você se decidir. 

Porque são tempos de decidir, 

Dissidiar, dissuadir, 

Tempos de dizer 

Que não são tempos de esperar 

Tempos de dizer: 

Não mais em nosso nome! 

Se não pode se vestir com nossos sonhos 

Não fale em nosso nome. 

Não mais construir casas 

Para que os ricos morem. 

Não mais fazer o pão 

Que o explorador come. 

Não mais em nosso nome! 

Não mais nosso suor, o teu descanso. 

Não mais nosso sangue, tua vida. 

Não mais nossa miséria, tua riqueza. 

Tempos de dizer 

Que não são tempos de calar 

Diante da injustiça e da mentira. 

É tempo de lutar 

É tempo de festa, tempo de cantar 

As velhas canções e as que ainda vamos inventar. [...] 

Porque é tempo de tudo ou nada. 

É tempo de rebeldia. 

São tempos de rebelião. 

É tempo de dissidência. 

Já é tempo dos corações pularem fora do peito 

Em passeata, em multidão 

Porque é tempo de dissidência 

É tempo de revolução.  

(Mauro Iasi) 
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Compreender a organização política da classe trabalhadora significa situá-la na 

sociedade capitalista, marcada pelo antagonismo de duas classes fundamentais: burguesia e 

proletariado. Este último possui apenas sua força de trabalho para vender à classe burguesa, 

sendo esta a detentora dos meios de produção e exploradora da força de trabalho alheia, fonte 

de riqueza dessa classe. Como nos diz Marx e Engels (2011): “Com o desenvolvimento da 

burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o proletariado, a classe dos trabalhadores 

modernos, que só sobrevivem se encontram trabalho, e só encontram trabalho se este 

incrementa o capital” (p. 92).  

A contradição dessa sociedade reside, pois, no fato da riqueza ser socialmente 

produzida, contudo, a mesma é apropriada de forma privada, revelando que “[...] as relações 

sociais, são, antes de mais nada, instrumentos para o enriquecimento pessoal” (LESSA; 

TONET, s/d, p. 26).  

Nessa sociabilidade, as relações sociais são mediadas por mercadorias, e nessa 

esteira o “[...] o caráter essencialmente humano da força de trabalho [...] é negado pelo 

capitalismo ao reduzi-la a simples mercadoria” (LESSA; TONET, s/d, p. 27). Evidencia-se, 

assim, que “com a valorização do mundo das coisas [...] aumenta em proporção direta a 

desvalorização do mundo dos homens [...]” (MARX, 2009, p. 80; grifos do autor).  

Destarte, na configuração dessa sociedade assentada na exploração do capital sobre o 

trabalho, “o homem nada mais é do que trabalhador e, como trabalhador, suas propriedades 

humanas o são apenas na medida em que o são para o capital, que lhe é estranho” (MARX, 

2009, p. 91; grifos do autor).  

O objetivo precípuo da burguesia é a busca incessante de lucro, portanto, as 

necessidades humanas são desconsideradas e a lógica está em apenas manter o trabalhador 

vivo para atender às necessidades de acumulação dessa classe, prova disso é que o salário 

pago ao trabalhador corresponde ao mínimo que esse sujeito necessita para se manter e se 

reproduzir.  Portanto, “o trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas somente 

um meio para satisfazer necessidades fora dele” (MARX, 2009, p. 83; grifo do autor).  

Além do trabalhador não usufruir da riqueza produzida com seu trabalho, que é 

apropriada pelo capitalista de forma privada, como desdobramento dessa contradição fundante 

geradora da desigualdade social, constata-se ainda que “o trabalhador se torna tanto mais 

pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais sua riqueza aumenta em poder e extensão” 

(MARX, 2009, p. 80). Em suma, “[...] a miséria do trabalhador põe-se em relação inversa à 

potência [...] e à grandeza [...] da sua produção” (MARX, 2009, p. 79).  
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No capitalismo, as ideias são hegemonicamente produzidas, de acordo com Marx e 

Engels (2011) pelas relações burguesas de produção e de propriedade. Decorre desse fato que 

a classe dominante utiliza instituições sociais (Estado, Igreja, escola, família, dentre outras) 

para disseminarem sua ideologia com a finalidade de sustentar esse modo de produção e 

promover à adequação dos sujeitos à ordem estabelecida. 

Explica-nos Boito (2007) que na sociedade capitalista ocorre  

 

[...] frequentemente que as idéias integrantes da ideologia dominante, que no caso do 

capitalismo é a ideologia burguesa, entretêm uma relação complexa com as relações 

sociais que pretendem representar. O discurso ideológico burguês [...] reflete de 

modo adequado aspectos das relações sociais, mas, ao mesmo tempo, o faz de 

maneira a falsear a natureza das relações sociais aos olhos dos agentes nelas 

envolvidos (p. 248).  

 

A ideologia burguesa dissemina e reforça a naturalização da desigualdade social, 

fazendo com que esta se apresente e seja vivenciada pelos sujeitos como imutável, retirando 

desta a característica de ser resultado da seguinte contradição: enquanto a produção é  

socializada, seus frutos são apropriados de forma privada pelos detentores dos meios de 

produção.  

Sendo “o capital [...] a potência econômica da sociedade burguesa, que domina tudo” 

(MARX, 1978, p. 122) e tendo, portanto, a compreensão da lógica exploradora dessa 

sociedade, a classe trabalhadora buscou historicamente formas de organização com o intuito 

de se opor à exploração crescente do regime burguês de produção.  

A organização política da classe trabalhadora é essencial para se engendrar 

transformações estruturais, para além de reivindicações pontuais, que necessitam estar 

articuladas com um horizonte transformador tendo como finalidade a emancipação humana.  

Para Marx e Engels (2011) a classe trabalhadora se constitui na construtora em 

potencial da revolução, que implica na supressão dos antagonismos de classe, a destruição da 

propriedade privada e do Estado. “Por ser a classe explorada da riqueza que produz, o 

proletariado32 tem a missão histórica de transformar a ordem social capitalista, a ordem que 

o oprime e o explora” (DURIGUETTO; MONTAÑO, 2011, p. 128; grifos dos autores).  

                                                 
32 Com a complexificação das classes sociais e a heterogeneidade presente nestas, a noção de proletariado (classe 

trabalhadora industrial) como sujeito revolucionário é questionada. Não nos aprofundaremos neste debate, 

apenas situamos nosso posicionamento que reafirma a classe trabalhadora (especialmente operária) como sujeito 

revolucionário da transformação social, “[...] que pode e precisa se articular à pluralidade de setores e grupos 

sociais de alguma forma oprimidos, subalternizados, discriminados” (DURIGUETTO; MONTAÑO, 2011, p. 

130).  
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Da consciência do processo de exploração vivenciada pela classe trabalhadora pode 

se “[...] desenvolver dois tipos de lutas de classes: a luta sindical e a revolucionária” 

(DURIGUETTO; MONTAÑO, 2011, p. 116; grifos dos autores). A luta sindical ou 

econômica, de acordo com Lênin (2010):  

 

[...] é a luta coletiva dos operários contra os patrões, para conseguir condições 

vantajosas de venda da força de trabalho, melhorar as suas condições de trabalho e 

de vida. Essa luta é, necessariamente, uma luta profissional, porque as condições de 

trabalho são extremamente variadas nas diferentes profissões e, portanto, a luta pela 

melhoria dessas condições deve, forçosamente, ser travada por profissões [...] (p. 

125; grifo do autor).  

 

O corporativismo dessa luta é evidente, pois as reivindicações se pautam de acordo 

com os interesses específicos de cada organização sindical. Nesse tipo de luta, almeja-se a 

garantia de condições mais dignas de trabalho e de vida sem, contudo, promover alterações 

substantivas no modo de produção capitalista.  

Não queremos, com isso, descartar a importância desse tipo de luta, até porque 

compreendemos que as necessidades sociais precisam ser atendidas como pressuposto para 

manter vivo o(a) trabalhador(a), que sem as mínimas condições de sobrevivência atendidas 

pode sucumbir. Contudo, esse tipo de luta logo mostra seu limite quando não projeta uma 

transformação radical das relações de produção que engendram estruturalmente a exploração 

da classe trabalhadora pelo capital. 

Por seu turno, a luta revolucionária diz respeito a uma compreensão de totalidade que 

permite o entendimento das raízes da desigualdade social por meio da exploração do capital 

sobre o trabalho, buscando a transformação social com base no protagonismo da classe 

trabalhadora como sujeito revolucionário. Assim, essa luta, também chamada de política, “[...] 

é muito mais ampla e mais complexa que a luta econômica dos operários contra os patrões e o 

governo” (LÊNIN, 2010, p. 181).  

“As lutas de classes revolucionárias perseguem o fim da superação do MPC33. Só se 

pode compreender essa categoria a partir das contradições e leis de desenvolvimento desse 

modo de produção” (DURIGUETTO; MONTAÑO, 2011, p. 116). Esse processo de 

desvelamento impõe a necessidade da consciência de classe que é resultado de uma dupla 

negação: “[...] num primeiro momento, o proletariado nega o capitalismo assumindo sua 

                                                 
33 Modo de Produção Capitalista.  
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posição de classe, para depois negar-se a si próprio enquanto classe, assumindo a luta de toda 

a sociedade por sua emancipação contra o capital” (IASI, 2011, p. 32).  

Lênin (2010) esclarece que para a saída do campo estritamente econômico, é 

imprescindível que a agitação política não se circunscreva apenas a este campo, mas é preciso 

organizar denúncias políticas que possam abranger todos os terrenos. Esse intelectual e 

revolucionário afirma tacitamente que: 

 

A consciência política e a atividade revolucionária das massas não podem ser 

educadas senão com base nessas denúncias. Por isso, essa atividade constitui uma 

das mais importantes funções de toda a social-democracia internacional, porque 

mesmo a liberdade política não elimina de modo algum essas denúncias; apenas 

desloca um pouco a esfera a que são dirigidas. [...] A consciência da classe operária 

não pode ser uma verdadeira consciência política se os operários não estão 

habituados a reagir contra todos os casos de arbitrariedade e opressão, todas as 

formas de violência e abuso, quaisquer que sejam as classes afetadas. [...] A 

consciência das massas operárias não pode ser uma verdadeira consciência de classe 

se os operários não aprenderem, com base em fatos e acontecimentos políticos 

concretos e atuais, a observar cada uma das classes sociais, em todas as 

manifestações da sua vida intelectual, moral e política; se não aprenderem a aplicar 

na prática a análise materialista e a apreciação materialista de todos os aspectos da 

atividade e da vida de todas as classes, camadas e grupos da população (p. 134-135; 

grifos do autor).  

 

Nessa esteira, a luta revolucionária exige ultrapassar a consciência em si, que “[...] 

trabalha com os efeitos, com sintomas, e não com as causas” (IASI, 2011, p. 34-35). Essa fase 

da consciência se caracteriza no nível das reivindicações coletivas e pontuais, que não 

problematizam a fundo a raiz da realidade exploradora vivenciada. Esse nível de consciência 

manifesta-se na luta sindical, que como vimos, não transpõe o horizonte meramente 

econômico. Nas formas de organização situadas ainda na fase da consciência em si, o que há é 

“[...] a percepção dos vínculos e da identidade do grupo e seus interesses próprios, que 

conflitam com os grupos que lhe são opostos” (IASI, 2011, p. 30).  

Forjar a consciência para si ou consciência revolucionária exige, portanto, 

transcender às reivindicações pontuais e corporativistas, compreendendo que “[...] a 

necessidade mais urgente do proletariado (educação política em todos os aspectos, por meio 

da agitação política e das denúncias políticas) coincide com as necessidades do movimento 

democrático geral” (LÊNIN, 2010, p. 157).  

Para alcançar esse nível de consciência é preciso, portanto, sair do “[...] culto da 

espontaneidade [que] leva, de certa forma, ao medo de nos afastarmos, nem que seja um só 

passo, daquilo que é ‘acessível’ às massas, de nos elevarmos muito acima da simples 

satisfação das suas necessidades diretas e imediatas” (LÊNIN, 2010, p. 205).   
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Lênin (2010) assim nos ensina sobre a educação política do proletariado:  

 

Não basta explicar a opressão política de que são objeto os operários (tal como não 

bastava explicar-lhes o antagonismo entre os seus interesses e os dos patrões). É 

necessário fazer agitação acerca de cada manifestação concreta dessa opressão 

(como começamos a fazer em relação às manifestações concretas da opressão 

econômica) (p. 121; grifos do autor).  

 

É necessário que teoria e prática sejam momentos articulados e indissociáveis na 

condução da luta revolucionária, para que as ações não caiam no espontaneísmo 

(supervalorização da prática), mas também não resvalem no seu oposto, o teoricismo 

(supervalorização da teoria). Torna-se imprescindível que teoria e prática sejam acionadas 

concomitantemente, dentro de um processo pedagógico assentado na relação recíproca entre 

compreensão da realidade e ação interventiva sobre esta.  

Ainda sobre as diferenças entre os dos dois tipos de lutas supramencionados, estas 

possuem horizontes distintos, na medida em que a luta econômica, circunscrita ao âmbito das 

reivindicações por melhorias nas condições de vida e de trabalho, não intenciona a 

transformação societária, mas tão somente garantir e ampliar direitos dentro da sociabilidade 

capitalista vigente. Assim, a luta econômica limita-se ao campo da emancipação política, que 

segundo Duriguetto e Montaño (2011),  

 

[...] remete [...] ao conjunto de direitos políticos e sociais que garantem uma 

“liberdade” e uma “igualdade” formais dos cidadãos – a liberdade e a igualdade 

perante a lei, portanto, meramente jurídicas. Dessa forma, ela sem dúvida representa 

conquistas importantes no progresso de direitos e igualdades (formais) humanos, 

mas realiza-se no interior da ordem social comandada pelo capital, portanto, na 

manutenção de um sistema estruturalmente desigual. Emancipação política não é 

incompatível com o MPC (p. 130-131; grifos dos autores). 

  

A emancipação política torna-se imprescindível porque por meio dela podem ser 

garantidos direitos à classe trabalhadora que possibilitam melhorias, contudo, não altera a 

desigualdade de maneira estrutural, sendo, assim, compatível com a ordem burguesa. Marx 

(2010) reconhece que a emancipação política “[...] de fato representa um grande progresso; 

não chega a ser a forma definitiva de emancipação humana em geral, mas constitui a forma 

definitiva de emancipação humana dentro da ordem mundial vigente até aqui” (p. 41; grifo do 

autor). 

Para se alcançar a emancipação humana é preciso que tenha sido confirmada a 

emancipação política.  Assim, “[...] não há oposição [...] entre ‘emancipação política’ e 
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‘emancipação humana’, porém também não há identidade entre ambas. A primeira é 

pressuposto da segunda, mas não a garante” (DURIGUETTO; MONTAÑO, 2011, p. 131).  

Com isso, entendemos que as lutas contra a exploração e todas as formas de opressão 

são fundamentais na conquista de direitos, que podem pôr alguns limites na busca incessante 

do capital por lucros, contudo, essas reivindicações precisam estar conectadas a processos 

mobilizadores que ponham em questionamento e visem a superação da desigualdade e com 

ela a supressão da sociedade burguesa.  

Nesse sentido, a emancipação humana indica a libertação da classe trabalhadora dos 

grilhões do capital e  

 

[...] só estará plenamente realizada quando o homem individual real tiver recuperado 

para si o cidadão abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem 

individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações 

individuais, quando o homem tiver reconhecido e organizado suas “forces propres” 

[forças próprias] como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si 

mesmo a força social na forma da força política (MARX, 2010, p. 54; grifos do 

autor).  

 

Somente em outra sociabilidade haverá o reencontro da individualidade humana com 

a dimensão humano-genérica, momento em que o homem se perceba como ente singular e 

genérico, ascendendo para a compreensão da coletividade enquanto parte constitutiva da 

construção de si mesmo. Isso porque, nessa sociabilidade regida pelo capital e tendo por 

pressuposto a propriedade privada, o “[...] homem [vê] no outro homem, não a realização, 

mas, ao contrário, a restrição de sua liberdade” (MARX, 2010, p. 49).  

A separação dos sujeitos da humanidade a qual fazem parte tem por finalidade a 

manutenção do status quo, na medida em que:  

 

[...] para garantir a legitimidade da propriedade privada e a identidade do 

individualismo possessivo, são reproduzidas determinadas máximas que funcionam 

como normas de convivência, visando à regulação do comportamento dos 

indivíduos em sua convivência social. Dentre elas, destaca-se a máxima que afirma 

que “a sua liberdade termina quando começa a do outro”. Ocultando a realidade ao 

invocar a proteção da liberdade de todos, ou seja, do “bem comum”, difunde a falsa 

ideia de que a delimitação do espaço de liberdade de cada um equivale a uma atitude 

de respeito mútuo (BARROCO, 2014, p. 470).  

 

Superar, portanto, a propriedade privada significa levar de arrastão toda uma 

estrutura econômico-social que reproduz a falsa ideia de igualdade e liberdade. Isso porque 

esta primeira se realiza em um solo de desigualdade e esta segunda é inconcebível, pois o(a) 
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trabalhador(a) é obrigado a vender sua força de trabalho, não há escolhas possíveis, inclusive 

o desempregado não deixa de pertencer à classe trabalhadora, pois o que determina tal 

pertencimento “[...] não é estar empregado (com sua força de trabalho alienada), mas precisar 

da venda da sua força de trabalho para sobreviver” (DURIGUETTO; MONTAÑO, 2011, p. 

95). Somente a luta revolucionária é capaz de expor e problematizar essas contradições para a 

construção de estratégias que atinja o cerne da desigualdade, fundada na socialização da 

riqueza socialmente produzida que é apropriada de forma privada.  

Em suma, a busca pela emancipação humana exige que o proletariado se assuma 

enquanto “[...] classe (consciência em si), mas é necessário se assumir para além de si mesmo 

(consciência para si). Conceber-se não apenas como um grupo particular com interesses 

próprios [...], mas também se colocar diante da tarefa histórica de superação dessa ordem” 

(IASI, 2011, p. 32).  

Diante da realidade imposta pelo capital, Bogo (2011) aborda que o proletariado e 

suas entidades sindicais promoviam lutas contra o capital por meio do uso de greves, 

sabotagens, mobilizações e enfrentamentos armados, nas fábricas e locais de trabalho 

urbanos.  

Mas é com a Revolução de 1848, em que se explicita de forma mais aguda o caráter 

antagônico dos interesses sociais das classes fundamentais, que se desenvolve a seguinte 

compreensão: “[...] a resolução efetiva do conjunto problemático designado pela expressão 

‘questão social34’ seria função da eversão completa da ordem burguesa, num processo do qual 

estaria excluída qualquer colaboração de classes” (NETTO, 2001, p. 44).  

Em suma: as lutas de 1848 resultaram na passagem, “[...] em nível histórico-

universal, do proletariado da condição de classe em si a classe para si” (NETTO, 2001, p. 44). 

E, dessa forma, no seu processo de luta, “as vanguardas trabalhadoras acederam, [...], à 

consciência política35 de que a ‘questão social’ está necessariamente colada à sociedade 

burguesa: somente a supressão desta conduz à supressão daquela” (NETTO, 2001, p. 44-45).  

 O avanço dessa consciência fez com que a classe trabalhadora buscasse se organizar 

politicamente para fazer frente à realidade de exploração perpetrada pelo capital. Uma dessas 

formas organizativas foi a aglutinação de sujeitos na constituição dos movimentos sociais.  

                                                 
34 Iamamoto (1998) afirma que a questão social deve ser apreendida como “[...] o conjunto das expressões das 

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

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

monopolizada por uma parte da sociedade” (p. 27). 
35 Netto (2001) nos alerta de que “[...] consciência política não é o mesmo que compreensão teórica – e o 

movimento dos trabalhadores tardaria ainda alguns anos a encontrar os instrumentos teóricos e metodológicos 

para apreender a gênese, a constituição e os processos de reprodução da ‘questão social’” (p. 45).  
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O surgimento e o desenvolvimento dos movimentos sociais, “[...] que expressam os 

interesses das classes subalternas, são o desdobramento sociopolítico das contradições do 

desenvolvimento capitalista que se materializam na chamada ‘questão social’” 

(DURIGUETTO; SOUZA; SILVA, 2009, p. 14). Destarte, os movimentos sociais “[...] 

transformaram a questão social [...] numa questão política e pública” (DURIGUETTO; 

SOUZA; SILVA, 2009, p. 14).  

De acordo com Scherer-Warren (1987) na Sociologia Acadêmica o termo 

“movimentos sociais” surgiu por volta de 1840, advindo a partir da necessidade de uma 

ciência da sociedade que se dedicasse ao estudo dos movimentos sociais, tais como o 

movimento proletário francês, do comunismo e socialismo emergentes.  Na década de 1950 

tal Sociologia passa a incorporar as contribuições do marxismo para se analisar os 

movimentos sociais.  

Essa incorporação possibilitou, de acordo com Scherer-Warren (1987), que ao invés 

de uma caracterização sistemática ou tipológica, que os movimentos fossem analisados com 

base em uma dinâmica propriamente dita, ou seja, “[...] da busca da contribuição dos 

movimentos sociais na produção transformadora do social” (p. 13).  

Para Gohn (2007), os movimentos sociais são “[...] ações sociais coletivas de caráter 

sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar 

suas demandas” (p. 13). As estratégias de ação dos movimentos variam desde a simples 

denúncia, pela pressão direta (mobilizações, marchas, passeatas, etc.) até as pressões indiretas.  

Corroboramos em certa medida com a análise de Gohn, contudo, reforçamos que a 

centralidade do modo de produção capitalista, fundada na contradição entre capital e trabalho, 

necessita ser reforçada, para que não caiamos em uma perspectiva culturalista. Para tanto, a 

dimensão econômica precisa ser considerada, posto que a exploração de uma classe sobre 

outra é o cerne da desigualdade social. Reafirmamos que tal desigualdade se expressa, 

também, 

 

[...] no cotidiano de diversas formas – questões de gênero, étnicas, comunitárias, 

dentre uma infinidade de possibilidades, sempre crescente e em processo de 

mudança (pois as manifestações da “questão social” não permanecem imutáveis). O 

fundamento estrutural (a exploração de uma classe por outra, sustentada no fato de o 

produtor estar separado, alienado, dos meios para produzir), que constitui o que 

chamamos de “questão social” [...], não pode esconder a diversidade de 

manifestações e sequelas, que se apresentam como “problemas sociais”, carências, 

formas de “exclusão”, discriminação, segregação. De idêntica forma, esta 

multiplicidade e variedade de “problemáticas”, que se apresentam na aparência de 

fenômenos autônomos e independentes, como desarticulados da questão central 

entre capital e trabalho, não podem nos levar a ignorar o fato de que elas se fundam 
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na contradição capital-trabalho. Assim, as lutas sociais estão presentes diretamente 

nas contradições estruturais (capital-trabalho) e nas suas manifestações (refrações da 

“questão social”), configurando formas e espaços das lutas de classes 

(DURIGUETTO; MONTAÑO, 2011, p. 117; grifos dos autores).  

 

Com isso, sustentamos a ideia de que a contradição entre capital e trabalho é o eixo 

explicativo das inúmeras reivindicações postas pelos sujeitos historicamente. Dessa forma, 

não resvalamos em uma compreensão economicista da realidade, apenas situamos que, 

mesmo nas reivindicações (a exemplo das lutas contra o preconceito e a discriminação) que, 

aparentemente, não guardam relação com a exploração do capital sobre o trabalho, é 

imprescindível que percebamos que o capital impõe mudanças nos processos de trabalho, 

mais também nas formas de ser dos sujeitos na vida social.  

Cabe ressaltarmos que uma das implicações do determinismo no âmbito do 

marxismo para o entendimento das questões socioculturais foi a redução dessa pauta à 

dimensão econômica, anulando, assim, a relação dialética entre objetividade e subjetividade.  

A perspectiva determinista, assim, atribui a Marx a análise da política e do direito 

como epifenômenos da economia. Santos (2009) rebate essa compreensão assinalando que a 

análise de Marx  

 

[...] fornece elementos para o entendimento de que integra o projeto burguês 

defender, a um só tempo, os direitos humanos, a igualdade, a liberdade e a 

propriedade privada como forças reguladoras da vida social. No pensamento 

marxiano não se trata da derivação mecânica entre o sistema jurídico-político e a 

estrutura da sociedade, mas de estabelecer, por um conjunto de mediações, a relação 

entre sociabilidade e direito, num processo em que nenhuma dimensão da vida 

social, nenhum complexo social parcial, apesar das contradições e possibilidades de 

autonomia, ficam isentos das determinações estruturais (Santos, 2007). São, 

portanto, determinados e profundamente atravessados pela dinâmica societária. Se 

observado em sua profundidade e dimensão ontológica e sócio-histórica, o 

pensamento marxiano possui grande potencial para a superação dos reducionismos, 

tanto de tipo economicista quanto politicista (p. 80-81).  

 

A partir dessa análise, imersa em uma compreensão de totalidade, entendemos que  

  

Embora as variedades existentes de hierarquias com potencial discriminatório, 

expressas nas relações de gênero, nas relações raciais e no campo afetivo-sexual, 

não se constituam na causa original da desigualdade e do exercício de relações 

antagônicas do sistema de funcionamento do capital, nesse momento histórico elas 

estão emaranhadas numa rede de relacionamentos dialéticos, profundamente 

afetados pelas características estruturais fundamentais de todo o complexo social 

(SANTOS, 2009, p. 72).  
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Apesar da conquista de direitos humanos pelos grupos socialmente discriminados 

não romperem com o capitalismo, corroboramos com Trindade (2010) quando este assevera 

que essas garantias explicitam avanços civilizatórios às classes trabalhadoras e a outros 

setores oprimidos, cabendo ao marxismo emular essas conquistas, ainda que insuficientes, e 

integrar sua defesa na plataforma política de resistência a essa sociabilidade dominada pelo 

capital. 

Nessa linha de análise, compreendemos que a desigualdade de classe não é mais 

importante que as outras formas de segregação e discriminação, e por isso, a centralidade da 

questão da classe não estabelece um grau de importância hierárquica sobre as demais 

desigualdades. Contudo, esclarecemos que a questão de classe “é central porque é fundante do 

MPC, porque peculiariza e caracteriza esse modo de produção. Não por ser mais importante 

ou anterior que outras” (DURIGUETTO; MONTAÑO, 2011, p. 127). Até porque essas 

questões (racial, de gênero, discriminação por orientação sexual, dentre outras), “[...] são 

anteriores historicamente e precedem a questão de classe no MPC” (DURIGUETTO; 

MONTAÑO, 2011, p. 127), por mais que saibamos que o capitalismo incorpora e 

redimensiona essas questões tendo por finalidade potencializar a exploração da força de 

trabalho.  

Ressaltamos, assim, que uma análise da realidade social, dentro de uma perspectiva 

de totalidade, exige considerar as contraditórias e complexas relações entre classe, indivíduo e 

gênero humano. Pensar, por exemplo, a luta contra um conjunto de opressões particulares não 

descarta a apreensão da relevância de “[...] uma série de questões que interferem no processo 

de individuação, no desenvolvimento e na relação entre a singularidade e o gênero humano, 

entre sociabilidade e individualidade; entre economia, política e direito; entre cultura e 

valores” (SANTOS, 2009, p. 69).  

Retornando ao debate conceitual sobre os movimentos sociais, Scherer-Warren 

(1987), de forma bastante clara, afirma que “[...] quando os grupos se organizam na busca de 

libertação, ou seja, para superar alguma forma de opressão e para atuar na produção de uma 

sociedade modificada, podemos falar na existência de um movimento social” (p. 9). Alguns 

elementos, de acordo com essa autora, são imprescindíveis para a compreensão dos 

movimentos sociais, quais sejam: a sua ação para transformação, sua dinâmica (práxis); sua 

proposta de transformação (projeto); os princípios que orientam esta proposta (ideologia) e os 

condutores do movimento (sua direção ou organização). 

No Brasil e em vários países da América Latina, o final dos anos 1970 e parte dos 

anos 1980, apresenta diversos movimentos sociais populares articulados por grupos de 
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oposição ao regime militar (GOHN, 2007). Organizações estudantis, populares e operárias 

promoveram inúmeras ações de contestação e protesto na segunda metade dos anos 1970, no 

Brasil.  

Os anos 1970 foram marcados, no Brasil, pelo aprofundamento do arrocho salarial, 

do desemprego e do agravamento das péssimas condições de vida e de trabalho da classe 

trabalhadora, aspectos esses que entravam em contradição com o “milagre brasileiro” (1968-

1973) propalado pela ditadura militar instalada no país, que disseminava a ideologia de que 

era preciso fazer a economia crescer para depois dividir a riqueza com os(as) 

trabalhadores(as). Duriguetto e Montaño (2011) elucidam a barbárie social a qual vivia a 

classe trabalhadora nessa década:  

 

Os baixos salários recebidos pelos trabalhadores com a política do arrocho salarial 

aliados à deterioração da qualidade de vida, em decorrência do descaso 

governamental com respeito à provisão de bens e serviços de consumo coletivo, 

conduziram a um vertiginoso aumento dos loteamentos periféricos irregulares nas 

grandes cidades, fazendo surgir inúmeras favelas e ampliando as várias existentes, 

bem como o “favelamento” urbano nas grandes cidades, acompanhado dos 

problemas relativos ao transporte coletivo, do sistema público de saúde, da ausência 

de saneamento, iluminação, escolas etc (p. 269).  

 

No decorrer da década de 1980, Ramos (2007) atesta um processo de organização de 

diferentes segmentos coletivos que “[...] revelou uma ampliação dos espaços de participação. 

Além dos movimentos sociais e dos partidos, outros sujeitos ocuparam a cena política, 

reivindicando direitos e assumindo um protagonismo na redemocratização do país” (p. 41).  

Os diversos movimentos, organizações e espaços de articulação de reivindicações 

(DURIGUETTO; MONTAÑO, 2011) foram imprescindíveis para a conquista de vários 

direitos sociais, civis e políticos inscritos na Constituição Federal de 1988.  

Ao evidenciarem com contestação e rebeldia as múltiplas expressões da questão 

social vivenciadas, as classes subalternas atestam a capacidade que os movimentos sociais 

possuem de imprimir às demandas sociais uma dimensão política que visa o atendimento 

destas pelo Estado, expondo, dessa forma, o caráter de classe que perpassa essa instituição 

social.  

Após a promulgação da supracitada Constituição, devido à ânsia de “[...] participação 

popular e pela possibilidade constitucional de criação dos fóruns e conselhos de direitos, 

também surgem movimentos e organizações urbanas que passam a fazer sua trajetória, pari 

passu com a institucionalidade governamental” (FARAGE, 2014, p. 250; grifo da autora).  
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Destarte, a partir dos anos 1990, observa-se o surgimento de formas de organização 

popular mais institucionalizadas, a exemplo dos fóruns de defesa de direitos, além de 

emergirem várias iniciativas de parceria entre a sociedade civil organizada36 e o poder 

público, havendo o deslocamento de visibilidade para as ONGs37 (GOHN, 2007).  

Essa década é marcada, de acordo com Ramos (2007), por: 

 

[...] um refluxo da maioria dos movimentos sociais que, na década anterior, 

emergiram com significativa energia mobilizadora. Isto ocorre, sobretudo, devido a 

uma ação ofensiva do capital, através do projeto neoliberal, que se materializa em 

diversas dimensões da sociedade, com destaque para o “desmonte” do Estado no 

enfrentamento da questão social, o agravamento da deterioração das condições de 

vida da classe trabalhadora e a tentativa de destruição dos espaços coletivos (p. 41-

42).  

 

Além de operar uma regressão e supressão dos direitos arduamente conquistados pela 

classe trabalhadora, o neoliberalismo, para manter a estabilidade do sistema, atua também de 

forma ideológica ao pautar  

  

[...] a responsabilização do indivíduo e o apelo ao voluntariado e à "solidariedade" 

[...]. Isto se dá à medida que deslocam o foco da "questão social", dificultando uma 

discussão mais profunda das determinações que permeiam a essência das 

desigualdades sociais, das quais a estrutura de classes e a exploração são os 

elementos fundamentais. Trata-se, portanto de procurar, na "falta de competência 

individual" ou na "pouca disposição ao trabalho", as "razões" para explicar as 

péssimas condições de vida enfrentadas por muitos brasileiros. Condições estas que 

têm suas raízes em aspectos, tanto estruturais quanto conjunturais [...] (BRETTAS; 

CISNE, s/d, não paginado).  

 

O momento sócio-histórico neoliberal reforça a lógica da sociedade civil como 

principal provedora das necessidades da população, atribuindo aos sujeitos uma solidariedade 

inata, o que acaba por desresponsabilizar o Estado do atendimento às múltiplas expressões da 

questão social. Nesse processo, ocorre, de acordo com Brettas e Cisne (s/d) a despolitização 

                                                 
36 Não corroboramos com a expressão “sociedade civil organizada”, pois entendemos que esta é perpassada por 

conflitos entre as classes antagônicas. Filiamo-nos, portanto, à compreensão de Tonet (1997), segundo a qual a 

sociedade civil moderna é fundada na propriedade privada regida pelo capital e é atravessada por conflitos 

radicais entre capital e trabalho, pela concorrência, pelos interesses privados e pelo individualismo. 
37 Importante ressaltar a diferença entre movimento social e ONG. De acordo com Duriguetto e Montaño (2011), 

movimento social “[...] caracteriza uma organização, com relativo grau de formalidade e de estabilidade, que não 

se reduz a uma dada atividade ou mobilização” (p. 264), sendo formado “[...] pelos próprios sujeitos portadores 

de certa identidade/necessidade/reivindicação/pertencimento de classe, que se mobilizam por respostas ou para 

enfrentar [...]” (p. 264) determinadas questões. Para esses autores, a ONG é constituída por agentes remunerados 

ou voluntários, que se mobilizam por respostas a necessidades em geral alheias. 
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das lutas sociais, pois as ONGs38 passam a ocupar o lugar dos movimentos sociais, sendo 

estes meros “coadjuvantes”, o que traz imensos retrocessos para essas lutas. Essas autoras 

problematizam como o processo de “onguização” arrefece as lutas sociais, na medida em que 

essas instituições 

 

[...] sobrevivem de investimentos de agências do governo e de organismos 

internacionais. Isto implica, como decorrência, em relações de dependência e 

subordinação, transvertidas no discurso de "parceria", contribuindo para 

descaracterizar o movimento como luta social. Podemos acrescentar ainda, uma 

competição entre essas ONGs na disputa pelos investimentos, o que fragmenta as 

lutas sociais, contribuindo, deste modo, para uma fragilização da classe trabalhadora 

(não paginado).  

 

A transformação de alguns movimentos sociais em ONGs implicou na redução de 

autonomia daqueles, pois a lógica de financiamento das ações pelo poder público ou por 

organismos do grande capital busca despolitizar as bandeiras de lutas desses movimentos e 

aprovar ações e projetos que estejam sintonizados com a perspectiva ideológica destes 

mantenedores.  

As ONGs, portanto, são constituintes de uma nova forma despolitizada e 

desmobilizante de fornecer respostas às múltiplas expressões da questão social, “[...] à medida 

que não pressupõe a organização da classe trabalhadora” (BRETTAS; CISNE, s/d, não 

paginado). Nessa esteira, essas instituições, hegemonicamente, não têm perspectivas de 

mudanças estruturais dessa sociabilidade, na realidade, são funcionais à manutenção da ordem 

social vigente, sendo capturadas por uma teia ideológica que intenciona difundir a ideia de 

uma sociedade civil sem conflitos, na qual deve imperar uma colaboração de classes.  

Com esses breves apontamentos sobre os movimentos sociais, ateremo-nos no 

próximo subitem a realizar uma discussão sobre a trajetória de lutas do Movimento LGBT no 

Brasil, evidenciando que nossa análise compreende tal movimento na dinâmica processual da 

história e não a partir de um caráter evolucionista, tendo em vista que a organização do 

segmento LGBT possui avanços e recuos de acordo com o contexto sócio-histórico, que 

                                                 
38 As ONGs fazem parte do que alguns autores chamam de “terceiro setor”.  Segundo Duriguetto e Montaño 

(2011) “[...] o debate do chamado ‘terceiro setor’ parte do ideológico pressuposto da realidade social 

setorializada; assim existiria um primeiro, um segundo e um terceiro setor: o Estado, o mercado e a ‘sociedade 

civil’” (p. 305). No interior de uma perspectiva crítica e de totalidade, Duriguetto e Montaño (2011) tecem uma 

crítica a esse termo, pois para eles, “[...] o que os autores chamam de “terceiro setor”, nem é terceiro, nem é 

setor. Na verdade deve ser interpretado como ações que expressam funções a partir de valores. Ou seja, as 

ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil, que assumem as funções de resposta às demandas 

sociais (antes de responsabilidade fundamentalmente do Estado), a partir dos valores de solidariedade local, 

voluntariado, autorresponsabilização e individualização (substituindo os valores de solidariedade social e 

universalidade e direito dos serviços, típico dos Estados de ‘Bem-estar’)” (p. 306; grifos dos autores).  
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possui diversas determinações advindas da totalidade social, esta mesma densa de mediações 

e contradições. 

 

3.2 “Babado, confusão e gritaria”: sujeitos, lutas e reivindicações do Movimento LGBT 

no Brasil 

 

“- Ela é tão livre que um dia será presa. 

 - Presa por quê? 

 - Por excesso de liberdade. 

- Mas essa liberdade é inocente? 

 - É. Até mesmo ingênua.  

- Então por que a prisão? 

 - Porque a liberdade ofende”.  

(Clarice Lispector) 

  

A década de 1970 pode ser entendida como o momento histórico de organização 

política, no Brasil, dos sujeitos homossexuais. Contudo, de acordo com Simões e Facchini 

(2009) desde os anos 1950, por exemplo, já existiam espaços nas grandes cidades dedicadas à 

sociabilidade, à diversão e à paródia do público homossexual, aglutinando, principalmente, 

homens.  

Esses eventos estavam relacionados a concursos de miss, shows de travestis e 

desfiles de fantasias. De certa forma, o projeto de politização realizado pelo movimento 

homossexual buscou se contrapor a essas associações, interpretadas pelos primeiros militantes 

como despolitizada e reforçadora do preconceito que atingiam a homossexualidade. No 

entanto, “[...] cabe reconhecer que essas associações e suas iniciativas eram formas criativas e 

relevantes de informação, expressão e ligação das pessoas que sofriam com o estigma da 

homossexualidade numa época de maior clandestinidade e repressão” (SIMÕES; FACCHINI, 

2009, p. 63).  

Entre os anos de 1950 a 1970, foram produzidos diversos jornais artesanais que 

fomentavam e divulgavam a cultura homossexual, com matérias sobre música, indicações de 

ambientes e locais de encontros, disseminação de gírias, dentre outros assuntos que não 

indicavam uma organização política dos sujeitos homossexuais. Mas, de acordo com Simões e 

Facchini (2009), esse período “[...] desenhou os contornos gerais do processo que fez com que 

as homossexualidades saíssem do armário e se dirigissem não só para as festas, mas também 

para as assembleias e reuniões de pauta” (p. 79).  
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A busca por uma organização política dos homossexuais deve ser compreendida 

dentro de um histórico de repressão e violência que marcou a trajetória desse segmento. 

Elucidativo dessa afirmação pode ser constatada nas palavras de Simões e Facchini (2009) 

acerca da repressão aos sujeitos com vivências afetivo-sexuais divergentes da 

heterossexualidade, quando relata que no Rio de Janeiro dos anos 1950 e 1960 existiam 

campanhas de prisão de homossexuais destinadas a “limpar” o Centro da cidade e a Zona Sul.  

Apesar de não haver leis explícitas que condenassem a homossexualidade como 

crime, a polícia em aliança com médicos e legistas agiam “[...] nos esforços de prescrever 

ações correcionais que, acrescidas à punição pelos crimes previstos na lei, podiam ampliar 

indefinidamente o tempo de privação da liberdade daqueles que vinham a ser diagnosticados 

como homossexuais (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 66).  

O movimento homossexual39 no Brasil, surgido no final dos anos 1970, deve ser 

compreendido no contexto da ditadura militar, período marcado pela repressão, censura e 

retirada das liberdades democráticas. Apesar desse momento, artistas, grupos musicais e 

teatrais buscavam trazer à cena o mundo homossexual, dentro do movimento de contracultura 

que denunciava o tradicionalismo e conservadorismo40 da sociedade e que colaborou na 

mobilização dos sujeitos para a organização de um movimento homossexual.  

Okita (2007) aponta que esse questionamento dos valores tradicionais da sociedade 

burguesa foi protagonizado pelos movimentos de juventude a partir dos anos 1960 e que estes 

impulsionaram o movimento homossexual em nível mundial e especificamente no Brasil. 

Contudo, de acordo com esse autor, enquanto nos outros países o movimento homossexual 

surge na década de 1960, no Brasil só surge em fins de 1970, devido à ditadura militar 

                                                 
39 A Rebelião de Stonewall, ocorrida em 28 de julho de 1969, na cidade de Nova York nos Estados Unidos, teve 

implicações na formação de organizações homossexuais pelo mundo. Okita (2007) relata que nesse dia a polícia 

dessa cidade fez uma invasão rotineira num bar homossexual, chamado Stonewall In, “[...] forçando os fregueses 

a saírem às ruas. Ao invés de fugir, eles, liderados por travestis, trancaram os policiais no bar, incendiaram e 

atiraram pedras e garrafas quando os policiais tentavam sair. Houve quatro noites de confrontos violentos entre a 

polícia e homossexuais nas ruas de New York” (p. 73).  
40 “Em 1972, em seu primeiro espetáculo depois da volta do exílio, Caetano Veloso usava batom e adotava 

maneirismos à moda de Carmen Miranda. Os Secos&Molhados estreavam seu espetáculo em São Paulo, usando 

maquiagem carregada e máscaras que enfatizavam androginia e sensualidade, que logo vieram a ter um 

surpreendente sucesso. Os Dzi Croquettes passavam a percorrer o país com espetáculos de dança e humor (o 

primeiro, com estreia em São Paulo, chamava-se “Gente computada igual a você”) que radicalizavam as 

confusões de gênero, misturando barbas e cílios postiços, sutiãs e peitos peludos, meiões de futebol e saltos altos. 

Mais radicais, buscavam vivenciar no cotidiano o que expressavam no palco, mobilizando um grupo fiel de 

seguidores (que eles chamaram de ‘tietes’) que formavam uma comunidade de relações afetivas e eróticas, 

contemplando múltiplas possibilidades. Mesmo espetáculos de caráter mais festivo e comercial, com artistas da 

música popular, poderiam ser ocasiões privilegiadas para a expressão de posturas anticonvencionais. Durante um 

show promovido em São Paulo, em 1973, por uma grande gravadora que reunia o maior número de estrelas na 

época causou espécie o beijo na boca que se deram as cantoras Gal Costa e Maria Bethânia, depois da 

apresentação em que interpretavam juntas uma canção em homenagem à Mãe Menininha do Gantois (SIMÕES; 

FACCHINI, 2009, p. 76). 
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instalada no nosso país em 1964, sendo “[...] um dos fatores que impediu e reprimiu o 

aparecimento, há mais tempo, dos movimentos de reivindicação dos homossexuais por mais 

de uma década” (p. 99).  

O final dos anos 1970 representou um momento de “abertura” do regime ditatorial, 

que possibilitou o reaparecimento dos movimentos sociais e de outras vozes políticas, sendo 

uma delas os “[...] homossexuais que se apresentavam como uma ‘minoria oprimida’ [que] 

juntavam-se, à sua maneira, ao coro de oposição à ditadura” (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 

81).  

Simões e Facchini (2009) explicitam que o surgimento do jornal Lampião e do grupo 

Somos, de São Paulo, são referências da primeira onda de mobilização política em defesa da 

homossexualidade no país, tratando, a partir de então, a homossexualidade como questão 

social e política.  

O Lampião, lançado em abril de 1978, reunia em seu conselho editorial um conjunto 

de jornalistas, escritores e intelectuais de peso da cultura brasileira e alguns de seus editores 

tinham um histórico diversificado de engajamento político. De acordo com os autores 

supracitados o jornal Lampião abordava a homossexualidade de forma diferente, pois 

 

[...] procurava oferecer um tratamento que combatesse a imagem dos homossexuais 

como criaturas destroçadas por causa do seu desejo, incapazes de realização pessoal 

e com tendências a rejeitar a própria sexualidade. Mas não fazia isso de modo a 

concentrar-se exclusivamente nos homossexuais. [...] Isso foi posto em prática com 

a publicação de matérias sobre movimento feminista, movimento negro, 

transexualidade, sodomasoquismo, populações indígenas, prisioneiros, ecologia e 

até mesmo uso de maconha. Também se preocupava com as condições dos que se 

dedicavam à prostituição masculina e feminina, tendo realizado matérias e 

entrevistas com travestis, garotas e garotos de programa (p. 86).  

 

O radical posicionamento do jornal contra a discriminação, violência e arbitrariedade 

policial que vitimizavam homossexuais era claro por meio das suas chamadas, tais como:  

 

“Crimes sexuais”, nº 6, novembro de 1978; “Geni é a mãe”, nº 22, março de 1980; 

“Querem matar os travestis”, nº 24, maio de 1980; “A volta do esquadrão mata-

bicha”, nº junho de 1980). Por ocasião da primeira visita do papa João Paulo II ao 

Brasil, a edição nº 26 do jornal (julho de 1980) trouxe matérias sobre os “vinte 

séculos de repressão” da Igreja Católica, numa capa agressiva em que uma 

caricatura de Cristo na cruz, encimada por uma placa em que se lia “homossexual” 

em lugar de “I.N.R.I”, era rodeada por figuras de aspecto funesto com paramentos 

de bispo (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 87).  
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A análise da conjuntura e o posicionamento crítico sobre o contexto da ditadura 

militar no Brasil também era realizado pelo Lampião, denunciando, por exemplo, “[...] os 

limites da campanha em favor da anistia política, por desconsiderar a situação dos presos 

comuns” (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 87). Diante de toda a repressão e conservadorismo, 

o Lampião “[...] sentiu na pele a ameaça representada pelos poderes jurídicos e policiais que 

criticava. O jornal passou a sofrer inquérito policial em novembro de 1978 por supostas 

ofensas à moral e aos bons costumes” (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 87). 

Como em qualquer espaço coletivo, existia divergência de opiniões e perspectivas 

para o nascente movimento homossexual. Existiam os defensores da ideia de construção de 

um movimento que reivindicasse direitos civis para os homossexuais, como nos moldes norte-

americano, e outros que defendiam um jornal que adotasse uma linha editorial voltada para a 

informação e prestação de serviços aos homossexuais que pudesse abarcar os sujeitos que 

viviam fora dos centros urbanos. O confronto de ideias existia também com relação à defesa 

das lutas mais específicas dos segmentos em oposição ao engajamento e mesmo compreensão 

da luta dos homossexuais no interior da luta de classes.  

Sobre esse conflito de compreensão do alcance do movimento homossexual 

nascente, Santos (2015) ao analisar os limites e necessidade dos direitos humanos na 

sociabilidade capitalista, esclarece que é imprescindível garanti-los, porém deve-se ir além 

deles, pois “o ordenamento jurídico-político, não tendo condições de garantir a igualdade 

substantiva41, entra em contradição com a universalização e efetivação dos direitos na vida 

concreta da sociedade” (p.100). Destarte, o horizonte que orienta a luta de resistência deve ser 

o da conquista da igualdade substantiva na vida real. 

                                                 
41 “A instituição e o aperfeiçoamento da igualdade formal e da desigualdade substantiva pertencem ao modo 

normal de funcionamento do sistema do capital, o que está plenamente sintonizado com a tendência de 

homogeneização do princípio econômico dominante, atendendo à necessidade de fornecimento de uma força de 

trabalho móvel em expansão e de eliminação de obstáculos artificiais – por exemplo, a inalienabilidade feudal da 

terra e a proibição dos juros sobre o capital, prática condenada como ‘usura pecaminosa’ – da trilha do sucesso 

no desenvolvimento econômico e, em termos gerais, à viabilidade dos contratos. As estruturas econômicas 

discriminadoras da ‘sociedade civil’ – com a indispensável subordinação do trabalho embutida em seus 

componentes econômicos – são suficientes para satisfazer a necessidade de desigualdade substantiva essencial 

para o funcionamento do sistema. Em comparação, os modos de reprodução sociometabólica em que os 

indivíduos são controlados externa e politicamente devem manter sua iniquidade característica também no plano 

formal/legal, como demonstrado pelo tipo de dominação exercida na escravidão ou sob os privilégios e 

proibições formalmente institucionalizados do sistema feudal” (MÉSZÁROS, 2011, p. 209). Assim, essa 

sociedade comandada pelo capital obstaculiza a realização da igualdade substantiva. Assentada na lógica da 

igualdade formal e abstrata entre os sujeitos, “a única maneira possível de realmente dar uma base à própria 

justiça, retirando-a do reino da mistificação ideológica e da manipulação cínica, é fazer com que a igualdade 

substantiva se torne o princípio eficaz de regulamentação de todas as relações humanas” (MÉSZÁROS, 2011, p. 

305). Nessa esteira, “[...] o modo socialista alternativo de controle de uma ordem sociometabólica não 

antagônica e realmente planejável – uma necessidade absoluta para o futuro – é inimaginável sem a igualdade 

substantiva como princípio estrutural e regulador” (MÉSZÁROS, 2011, p. 31).  
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A compreensão de totalidade do direito nessa sociedade proporciona o abandono à 

ingenuidade de que este é a solução da desigualdade ou mesmo que este é capaz de solucionar 

os conflitos sociais. Isso porque, o direito, enraizado nessa sociedade de classes, possui 

determinações contraditórias na sua existência, assim, encarar o direito como solução para a 

exploração e as diversas formas de opressão acaba por autonomizar a política e o direito das 

determinações societárias. Contudo, “qualquer tentativa de atribuir, a priori, ao direito a 

função exclusiva de atendimento dos interesses das classes dominantes redundará numa visão 

economicista e determinista” (SANTOS, 2015, p. 86).  

Além dos embates no interior do próprio movimento homossexual, existia um 

tensionamento entre a pauta da diversidade sexual com a esquerda. De acordo com Santos 

(2009) o debate em torno da diversidade e da “política de identidade” se constituíram em 

reivindicações políticas em nível mundial, a partir da década de 1960 e no Brasil, de 1970 em 

diante, por meio de movimentos sociais e de suas lutas por reconhecimento e por regulação no 

âmbito do direito. Assim, tais movimentos42 possibilitaram que as desigualdades nas relações 

de gênero, o preconceito, a discriminação étnico-racial e a heteronormatividade fossem 

visibilizadas enquanto questão política.  

Filiamo-nos, portanto, à compreensão de Santos (2009) sobre a diversidade 

  

[...] como constituinte da individualidade que, na condição de um complexo social 

parcial, se encontra em relação de determinação recíproca com a sociabilidade, 

entendida como produção e reprodução das relações sociais que tem na produção 

sua determinação central, da qual emanam possibilidades de realização do ser 

singular, em relação dinâmica e contraditória com a totalidade social (p. 66).  

 

Nessa esteira, não corroboramos com compreensões culturalistas e subjetivistas na 

análise das opressões, pois entendemos que  

 

O capital põe em funcionamento, simultaneamente, mudanças nos processos e 

mercados de trabalho e uma espécie de reelaboração da individualidade, 

especialmente no que se refere ao modo de pensar, de conceber a vida, a si mesmo e 

[a]o mundo. As forças dominantes não se limitam a implementar mudanças na 

forma de organização do trabalho, mas atuam na vida social, em suas diversas 

dimensões (SANTOS, 2009, p. 73).  

                                                 
42 São compreendidos, por alguns autores, como “Novos Movimentos Sociais”, expressão atravessada por 

polêmicas teóricas. Informamos que mesmo não sendo nosso objetivo problematizar mais a fundo essa questão, 

considerarmos importante situar que os “Novos Movimentos Sociais” (homossexual, feminista, dentre outros), 

de acordo com Duriguetto e Montaño (2011), “[...] surgem principalmente em meados do século XX, [e] têm por 

vezes o objetivo ou a função de ser um complemento das lutas de classes dos movimentos clássicos (somando-se 

a essas lutas), e outras vezes são vistos como alternativas aos movimentos de classe tradicionais e aos partidos 

políticos de esquerda (substituindo tais lutas) (p. 248)”.  
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Contudo, a relação da esquerda com essas questões socioculturais expressava uma 

tensão, pois alguns autores marxistas e a militância de esquerda compreendiam que a pauta da 

diversidade era algo sem relevância social e teórico-política. Assim, tais questões foram 

tratadas, de acordo com Santos (2009), com certo “[...] silêncio no âmbito do pensamento 

crítico ou de análises que reduziram a abordagem dessas questões ao campo econômico-

corporativo, com brutal simplificação da dimensão de classe e das complexas e contraditórias 

relações entre classe, indivíduo e gênero humano” (p. 69).  

Dessa forma, havia uma tensão entre a esquerda e o nascente movimento 

homossexual, este último “[...] prensado, por um lado, pela esquerda ortodoxa [...] que 

ridicularizava o movimento e, por outro, pelos grupos de homossexuais que ignoravam 

qualquer discussão sobre uma possível combinação da luta homossexual no contexto da luta 

de todos os explorados e oprimidos” (OKITA, 2007, p. 18).   

Essas divergências, dificuldades financeiras e perseguições aos seus organizadores 

possibilitaram a extinção do jornal Lampião que “[...] tinha sido importante para a 

mobilização homossexual do período, assim como para o debate de muitos temas relacionados 

à politização da sexualidade e ao reconhecimento social das chamadas ‘minorias’”(SIMÕES; 

FACCHINI, 2009, p. 110).  

O grupo Somos, de São Paulo, criado em 1978, tinha como proposta a politização da 

homossexualidade. Inicialmente composto exclusivamente por homens, houve posteriormente 

a entrada de mulheres e também promoveu o surgimento de novos grupos. O Somos buscava 

uma organização pautada na horizontalidade, combatiam as desigualdades entre homens e 

mulheres, bem como buscavam combater a polarização ativo/passivo e os estereótipos 

efeminado/masculinizada. Existia uma articulação com o jornal Lampião, inclusive de alguns 

sujeitos que participavam da construção dos dois espaços.  

A polarização entre a “esquerda” e a “autonomia das lutas das minorias” também 

marcava o grupo, o que acabou por gerar conflitos, pois alguns militantes defendiam a pauta 

de transformação social que passava por uma articulação com outras minorias, movimento de 

trabalhadores grupos de esquerda (FACCHINI, 2005).  

De acordo com Simões e Facchini (2009) a polarização no Somos se dava entre “[...] 

as ‘chicórias’, que defendiam a autonomia e proclamavam um vago anarquismo, muitas vezes 

assimilado à desconfiança em relação à política e aos políticos em geral; e as ‘beterrabas’, que 

defendiam alianças políticas mais amplas, inclusive com a esquerda” (p. 105). Essa questão 
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representava um foco de tensão tamanho dentro do grupo, que os integrantes que “[...] 

procuravam manter uma ponte entre [essas posições] passavam a ser vistas com crescente 

desconfiança, sob a acusação de pretender manipular o grupo” (SIMÕES; FACCHINI, 2009, 

p. 105).  

Torna-se perceptível no movimento homossexual nascente a negação da articulação 

das opressões com a luta de classes, defendida por alguns segmentos dentro do movimento 

nascente, desconsiderando, assim, a compreensão de que “as iniciativas de mudanças 

socioculturais, quando postas isoladas da luta pela emancipação humana, acabam se 

constituindo em ações insuficientes e fragmentadas [...]” (SANTOS, 2009, p. 72).   

Entendemos que o campo da “política de identidade” não deve se contrapor à luta de 

classe, devendo os sujeitos que pautam a luta compreender os limites 

 

[...] da sociabilidade do capital que não oferece condições objetivas e subjetivas para 

acolher os indivíduos em sua diversidade e resolver toda ordem de discriminação, 

preconceitos e formas opressivas quando emergem na vida cotidiana os indivíduos 

em sua diversidade, fugindo ao padrão que busca enquadrá-los de modo homogêneo. 

E comumente quando as diferenças são absorvidas resultam em possibilidade de 

rentabilidade para o capital (SANTOS, 2009, p. 83-84).  

 

Com esses desafios, diversos grupos surgiram a partir do desmembramento43 de 

alguns militantes do grupo Somos, a exemplo do Grupo de Ação Lésbico-Feminista (GALF), 

fundado por lésbicas que sentiam a “[...] necessidade de sua organização independente em 

vista da especificidade da sua questão feminista” (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 107). Esse 

grupo atuava em duas frentes: “[...] no movimento feminista, no qual procurava incentivar que 

se desse mais atenção às questões ligadas à sexualidade; e no gueto lésbico” (SIMÕES; 

FACCHINI, 2009, p. 114).   

Outra cisão que ocorreu no Somos, que evidencia o conflito existente entre defesa da 

pauta específica e inserção na luta de classes, gerou a formação de um novo coletivo, Grupo 

de Ação Homossexualista, posteriormente chamado de “Outra Coisa”. A referida cisão  

 

                                                 
43 Um fato importante é que “Paradoxalmente, logo após o ‘racha’ no Somos, aconteceria a principal ação 

pública dos militantes homossexuais da época: a campanha contra a “Operação Limpeza” promovida pela polícia 

civil de São Paulo, capitaneada pelo delegado José Wilson Richetti contra os frequentadores noturnos do centro 

da cidade, atingindo especialmente a rua Vieira de Carvalho e o largo do Arouche, pontos de efervescente 

sociabilidade homossexual. Um ato público realizado em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, no final da 

tarde de 13 de junho de 1980, reuniu os fragmentos do Somos e representantes dos movimentos feminista e 

negro. Os cerca de cem mil manifestantes seguiram em passeata pelas ruas do Centro, naquela que pode ser 

considerada a primeira manifestação de rua do movimento homossexual no Brasil” (SIMÕES; FACCHINI, 

2009, p. 111-112).  
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[...] deu-se em torno da proposta de participação do Somos na manifestação de apoio 

aos trabalhadores em greve do ABC paulista, por ocasião do 1º de maio de 1980. 

Incapaz de chegar a um consenso, o grupo se dividira: uma parte compareceu ao 

estádio da Vila Euclides em São Bernardo do Campo, enquanto outra parte 

promoveu um piquenique no parque do Ibirapuera. Na reunião geral de 1980, a 

divergência se tornou separação formal. Sob a alegação de que o Somos estava com 

sua autonomia comprometida em virtude da atuação de membros ligados a 

organizações político-partidárias, nove membros anunciaram seu desligamento e a 

formação de um novo [grupo] [...] (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 108).  

 

O GALF e o grupo Outra Coisa, apesar das dificuldades, contribuíram de forma 

decisiva para o movimento homossexual, a exemplo deste último, que foi o primeiro grupo 

paulistano a divulgar, em julho de 1983, informações a respeito da Aids.  

Diferentemente do final dos anos 1970, “antes do final da primeira metade dos anos 

1980, houve uma drástica redução na quantidade de grupos presentes no movimento” 

(FACCHINI, 2005, p. 102) devido ao surgimento da epidemia de Aids. Green (2000) relata 

que “nos primeiros anos da epidemia, a desinformação e homofobia causaram um pânico, e a 

imprensa sensacionalista reportou a chegada da ‘peste gay’” (p. 286). Essa situação provocou 

uma desmobilização dos grupos homossexuais e muitas lideranças do movimento se voltaram 

para a luta contra a Aids.   

Facchini (2005) argumenta que nos anos de 1980, apesar de uma diminuição 

acentuada no número de grupos, houve a intensificação da atividade de uma nova geração de 

militantes, com outras formas de atuação proporcionadas pelo contexto social da 

redemocratização e pela eclosão da epidemia de Aids. O movimento passa a ter uma nova 

configuração, estando, a partir de então, mais voltado “[...] a estabelecer organizações de 

caráter mais formal e mais focada em assegurar o direito à diferença” (SIMÕES; FACCHINI, 

2009, p. 117).  

O Grupo Gay da Bahia (GGB) e o grupo Triângulo Rosa se destacaram nessa década 

por sua atuação política em defesa da diversidade, encampando uma importante campanha 

junto à Assembleia Constituinte, pela inclusão da proibição de discriminação por “opção 

sexual”, renomeada depois de “orientação sexual”.  

O GGB, por exemplo, “[...] foi o primeiro grupo a pôr em prática, em 1981, a 

campanha pela retirada da homossexualidade do Código de Classificação de Doenças do 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) [...]” (SIMÕES; 
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FACCHINI, 2009, p. 121). Essa campanha resultou também na mudança que foi sancionada 

pelo Conselho Federal de Medicina44.  

Essa “segunda onda” do movimento buscou construir uma imagem pública positiva 

da homossexualidade. Esses e outros grupos, a partir dos anos 1990, atuavam “para diminuir a 

discriminação contra os homossexuais, o caminho privilegiado passou a ser a ação junto ao 

Legislativo e ao Judiciário, perseguindo a mudança dos códigos e das leis” (SIMÕES; 

FACCHINI, 2009, p. 125).  

Nos quatro encontros nacionais de grupos homossexuais realizados entre 1984 e 

1991, segundo Simões e Facchini (2009), a legalização do “casamento gay”, um tratamento 

positivo da homossexualidade, a denúncia contra a violência a homossexuais e contra a 

discriminação religiosa, além da luta contra a Aids, foram novas bandeiras de luta. 

A questão da Aids ganha uma enorme centralidade nas lutas e na própria 

configuração do movimento a partir de então. As palavras de Green (2000) elucidam esse 

momento: 

  

Uma das primeiras respostas organizadas foi iniciada pelo grupo Outra Coisa: Ação 

Homossexualista, que tinha rachado com o Somos por causa de suas ligações com a 

esquerda. Seus membros distribuíram um panfleto nos bares gays e áreas de paquera 

em São Paulo, informando a “coletividade homossexual” como eles poderiam obter 

informações sobre a doença. Ativistas também se reuniram em 1983 com 

representantes do Departamento de Saúde do Estado de São Paulo para assegurar 

que oficiais de saúde pública lutando contra a epidemia não iriam discriminar contra 

os homossexuais. Alguns ativistas da primeira onda do movimento começaram a 

trabalhar em organizações voltadas a AIDS. Nos meados dos anos 80, quando a 

segunda geração de organizações gays emergiram, elas integraram a educação sobre 

AIDS em suas atividades políticas. Grupos como o Grupo Gay da Bahia, que 

sobreviveu o marasmo do movimento, conseguiu manter-se em parte porque iniciou 

a luta contra a AIDS (p. 286-287).  

 

Como respostas à Aids, o governo brasileiro, diante de enormes pressões do 

movimento homossexual, consolida em 1988 um Programa Nacional de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST/Aids). A sociedade civil também formula estratégias 

diante da epidemia, exemplos são a criação de diversas ONGs e grupos homossexuais focados 

especificamente no enfrentamento à Aids, que se anteciparam, inclusive, à iniciativa 

                                                 
44 “Em 1985, portanto há 30 anos, o Conselho Federal de Medicina (CFM) retirava a Homossexualidade do rol 

de patologias, comunicando tal fato a todos os médicos do país. Em posição de vanguarda e em sintonia com a 

necessidade de corrigir tamanho ‘erro’ da comunidade científica internacional, o Conselho se antecipou até 

mesmo em relação a Organização Mundial da Saúde e a Classificação Internacional das Doenças (CID) em sua 

décima versão, que retiraram a homossexualidade do rol de doenças em 1990 e 1992 respectivamente”. 

Disponível em: <http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25530:2015-05-26-

14-20-52&catid=46:artigos&Itemid=18>. Acesso em: 22 jul. 2016. 
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governamental. Simões e Facchini (2009) relatam a organicidade que se desdobrou a partir do 

final dos anos 1980, com relação à Aids: 

 

[...] dois acontecimentos significativos apontaram uma articulação maior das 

respostas da sociedade civil à epidemia em âmbito nacional e internacional: o 

primeiro encontro internacional de ONGs-Aids, realizado em Montreal, no Canadá, 

em 1989, com a criação do International Council of Aids Services Organizations 

(ICASO) e os encontros para a criação de uma rede brasileira de ONGs-Aids, que 

passaram a se realizar anualmente a partir de 1989, tornando-se eventos cada vez 

maiores e complexos (p. 131).  

 

Apesar da associação preconceituosa da homossexualidade com a Aids, inclusive 

com a centralidade da medicina e, por conseguinte, da explicação da epidemia apenas na sua 

dimensão biológica, corroboramos com Simões e Facchini (2009) quando estes asseveram 

que tal epidemia “[...] também jogou luz sobre práticas e circunstâncias ligadas ao exercício e 

à expressão da sexualidade, que deixaram a clandestinidade para adentrar o debate público” 

(p. 134-135).  

De acordo com Facchini (2005) os anos 1990 representam a retomada do ativismo 

pelos direitos dos homossexuais, quando os encontros nacionais45 do movimento passam a 

ocorrer com periodicidade mais frequente, bem como se observa o aumento considerável de 

grupos nesses eventos.  

Formaram-se redes de grupo e associações, e também se constata uma maior 

organicidade das lésbicas e pessoas trans, pois 

 

[...] encontros específicos de mulheres homossexuais passaram a ocorrer 

regularmente, a partir do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE)46, em 

1996. Travestis, e posteriormente, transexuais foram incorporadas ao movimento por 

meio do Encontro Nacional de Travestis e Transexuais que Atuam na Luta contra a 

Aids (Entlaids), que vem se realizando desde 1993 (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 

138). 

  

Com relação mais especificamente à história do movimento de travestis e 

transexuais, é importante ressaltar que esta “[...] é muito mais recente e embrionária, mesmo 

                                                 
45 “O ano de 1995 foi marcado por dois eventos significativos: o VIII Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, 

em Curitiba, quando se deu a fundação da ABGLT [Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros], e 

a realização da 17ª Conferência Internacional da International Lesbian and Gay Association (ILGA), no Rio de 

Janeiro” (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 144). Durante essa conferência aconteceu a primeira Parada do 

Orgulho LGBT no Brasil.  
46 De acordo com Simões e Facchini (2009) o I SENALE ocorreu em 29 de agosto de 1996. Essa data foi 

consagrada como Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. 



106 

 

sabendo que as travestis e transexuais, a muito, fazem parte de movimentos mistos” (LINO; 

FREITAS; BADARÓ; AMARAL, 2011, p. 6).  

Sabemos que os movimentos sociais, dentre eles o LGBT, não estão isentos da 

reprodução de preconceitos e de “[...] lógicas sexuais de poder hierarquicamente 

determinadas, vide os grandes rompimentos que deram origem a movimentos de lésbicas, fora 

dos movimentos LGBTs” (LINO; FREITAS; BADARÓ; AMARAL, 2011, p. 6). Nesse 

sentido, a presença de travestis e transexuais no interior dos grupos, “[...] não necessariamente 

garantia que essas especificidades fossem pautadas como bandeiras de lutas” (LINO; 

FREITAS; BADARÓ; AMARAL, 2011, p. 6).  

As particularidades da condição trans frente à homossexualidade, ensejando, 

inclusive, a exposição do segmento T a um maior nível de violação de direitos sociais e 

humanos, motivaram a organização política desses sujeitos. Assim,  

 

O desejo de autonomia e de visibilidade das particularidades desta experiência 

possibilita que novos grupos com bandeiras de lutas prioritariamente focadas no 

segmento trans surjam, ainda que apoiadas e interessadas na união de forças com os 

outros segmentos (LINO; FREITAS; BADARÓ; AMARAL, 2011, p. 9).  

 

A gênese desse processo organizativo ocorre no ano de 1992. Com o objetivo de 

criar uma rede nacional de articulação política, travestis e transexuais iniciam uma série de 

reuniões para debater e encaminhar tal intento. No ano seguinte acontece o primeiro Encontro 

Nacional de Travestis, Transexuais e Liberados na luta contra a Aids (Entlaids) que reuniu 

travestis e transexuais de todo território nacional e se tornou um importante momento de 

articulação e construção de estratégias de ação. Como desdobramentos desses processos 

coletivos, em 1995, foi criada a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (ABGLT)47. E no ano 2000, na cidade de Porto Alegre-RS, é fundada 

                                                 
47 “A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT, foi criada em 31 

de janeiro de 1995, com 31 grupos fundadores. Hoje a ABGLT é uma rede nacional de 308 organizações 

afiliadas. É a maior rede LGBT na América Latina. A missão da ABGLT é: Promover ações que garantam a 

cidadania e os direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, contribuindo para a 

construção de uma sociedade democrática, na qual nenhuma pessoa seja submetida a quaisquer formas de 

discriminação, coerção e violência, em razão de suas orientações sexuais e identidades de gênero. Atualmente as 

linhas prioritárias de atuação da ABGLT incluem: O monitoramento da implementação das decisões da I 

Conferência Nacional LGBT; O monitoramento do Programa Brasil Sem Homofobia; O combate à homofobia 

nas escolas; O combate à Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis; O reconhecimento de Orientação 

Sexual e Identidade de Gênero como Direitos Humanos no âmbito do Mercosul; Advocacy no Legislativo, no 

Executivo e no Judiciário; A capacitação de lideranças lésbicas em direitos humanos e advocacy; A promoção de 

oportunidades de trabalho e previdência para travestis; A capacitação em projetos culturais LGBT”. Disponível 

em: <http://www.abglt.org.br/port/index.php>. Acesso em: 01 nov. 2016.  

http://www.abglt.org.br/port/index.php
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a Articulação Nacional de Transgêneros, que depois se tornaria Articulação Nacional de 

Travestis, Transexuais e Transgêneros (ANTRA)48.   

Com relação à organização do movimento LGBT como um todo, na década de 1990, 

observa-se um formato mais institucional do movimento, passando a preponderar quase 

definitivamente o modelo de ONGs, financiadas por programas governamentais de combate a 

DST e Aids, que alimentou projetos nessa área e patrocinaram os encontros nacionais. A 

intensificação das relações dos grupos e associações com o Estado foi uma questão polêmica 

dentro do movimento que gerou diversos embates entre grupos organizados.  

De acordo com Simões e Facchini (2009) a diversificação de formatos institucionais 

e ampliação da rede do movimento podem ser constatados pela articulação dos ativistas 

LGBT com partidos políticos, inclusive com a criação de setoriais LGBT em alguns partidos, 

como no Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 

(PSTU). Segundo esses autores, nos anos 2000, “[...] começaram a se organizar setoriais e 

ações de políticas públicas e de parlamentares, bem como candidaturas LGBT, em vários 

outros partidos” (p. 139).  

Nos últimos anos, as Paradas do Orgulho LGBT, como manifestações de visibilidade 

de massa marcam a expressão social e política do movimento LGBT49, eventos em que se 

tornam perceptíveis as relações com o Estado e o mercado (SIMÕES; FACCHINI, 2009), 

marcado por tensões, conflitos e combinação de interesses. 

Essas paradas, apesar do discurso conservador que atribui a essas mobilizações um 

caráter de promiscuidade e que se reduz à festa, resistem e explicitam o orgulho dos sujeitos 

que sobrevivem, apesar das opressões. Entendemos que a visibilidade é um instrumento 

imprescindível para qualquer movimento social, pois possibilita explicitar as demandas e os 

sujeitos que vivenciam as explorações e as diversas formas de opressão, retirando esses 

sujeitos da invisibilidade produzida por uma sociabilidade que estabelece padrões para as 

                                                 
48 “A ANTRA - Articulação Nacional das Travestis, Trasexuais e Transgêneros do Brasil, atualmente a 

“associação” mais importante de travestis e transexuais do Brasil, surge em dezembro de 2000, na cidade de 

Porto Alegre, com aproximadamente vinte e oito instituições de todo o Brasil para a sua fundação. Caracteriza-se 

por ser uma rede nacional. A “associação” tem como objetivo a promoção de campanhas informativas com 

diretrizes políticas; denunciar e divulgar em todos os meios de comunicação de casos onde for detectado 

preconceito e ou discriminação; apoiar ações de prevenção do HIV/Aids e outras DSTs” (LINO; FREITAS; 

BADARÓ; AMARAL, 2011, p. 9).  
49 “Em 2005, realizou-se o XII Encontro de Gays, Lésbicas e Transgêneros, em Brasília, no qual foi lançado o 

coletivo de transexuais e se deu a incorporação dos bissexuais ao movimento, adotando-se a sigla LGBT e 

convencionando-se que o “T” deve contemplar travestis, transexuais e transgêneros” (SIMÕES; FACCHINI, 

2009, p. 146). Atualmente a sigla LBGT contém as iniciais dos seguintes nomes: lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais. 
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diversas esferas da vida humana e valoriza, portanto, determinadas formas de ser e estar no 

mundo.   

Ao fazer isso, esse instrumento tem a potencialidade de fomentar reflexões que 

instiguem nos sujeitos a importância da afirmação como forma de fortalecimento individual e 

coletivo, o que pode canalizar forças para a reivindicação de direitos que são legitimados e 

vinculados apenas ao exercício da heterossexualidade. Reconhecemos, contudo, que a 

visibilidade não deve ser a única estratégia do Movimento LGBT, que precisa estar aliada 

com a formação política e articulação com outros sujeitos coletivos afinados com a superação 

da sociabilidade capitalista, solo de emersão das desigualdades sociais e aprofundamento das 

discriminações de diversas naturezas.   

Para além das mobilizações, a negação de direitos humanos à população LGBT 

mobiliza também os inúmeros sujeitos que sofrem a opressão a se organizarem politicamente 

em coletivos, espaços estes que, segundo Cisne e Santos (2014) explicitam uma agenda 

política no âmbito do trabalho, da família e do Estado exigindo dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário iniciativas para a garantia da livre expressão da orientação sexual.   

Assistimos atualmente, no Brasil, o Congresso Nacional dominado por bancadas 

religiosas50, protagonizando uma total negação de direitos humanos a essa população, 

explicitando claramente o fundamentalismo religioso como parâmetro e diretriz na aprovação 

de projetos de lei vazios de racionalidade jurídica e indiferentes ao atendimento às 

necessidades humanas.  

Marx (2010) entende que qualquer ser humano tem o direito de praticar qualquer 

culto. Para o autor “o privilégio da fé é expressamente reconhecido, quer seja como direito 

humano ou como consequência de outro direito humano, a liberdade” (p. 47). Ocorre que a 

religião impregna o Estado e conduz os processos políticos. Se pensarmos sobre o Estado 

brasileiro, recorremos a Marx para compreender que o “[...] Estado cristão [...] comporta-se 

politicamente para com a religião e religiosamente para com a política” (2010, p. 43).  

Nesses termos, os dogmas religiosos adquirem centralidade e passam a direcionar a 

organização da vida social e balizar a instauração de marcos jurídicos que excluem a 

população LGBT do usufruto dos direitos de cidadania. Para Marx (2010) somente quando o 

Estado não professa nenhuma religião e se emancipa desta, o Estado estará de acordo com sua 

essência. Assim, o Estado cristão “[...] é o Estado incompleto, e ele tem a religião cristã na 

                                                 
50 Referimo-nos aos grupos católicos e protestantes. 
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conta de complemento e santificação de sua incompletude. Sendo assim, a religião se torna 

para ele um meio, e ele se constitui no Estado da hipocrisia” (MARX, 2010, p. 43).  

O fundamentalismo religioso expresso nos discursos e ações dos representantes do 

poder inviabiliza a consolidação da laicidade como princípio que deveria reger o Estado 

brasileiro, conforme preconiza a nossa Constituição Federal de 1988. Gebara (2012) 

argumenta sobre a complexidade da problemática da laicidade do Estado, pois segundo a 

autora, “[...] não é suficiente que um Estado seja declarado laico para que seus governantes e 

representantes atuem de forma laica, ou seja, isenta de orientação religiosa ou de interesses 

que [...] repousam sobre princípios religiosos que favorecem uma ou outra posição” (p. 101).  

Enquanto alguns países implementaram direitos sociais para a população LGBT, no 

Brasil os direitos civis para esse público continuam a ser um desafio. Como exemplo, temos: 

a ausência de proibição pela própria Constituição da discriminação por orientação sexual e a 

garantia da união estável para casais do mesmo sexo que ainda não se concretiza como lei, 

apenas como entendimento jurídico.  

Irineu (2014) tece uma crítica ao processo de “judicialização” de direitos a que a 

população LGBT tem se submetido, o que recria entendimentos falaciosos sobre uma 

cidadania plena “[...] já que essas ‘conquistas’ estão condicionadas a instrumentos jurídicos 

frágeis, que podem ser revogados e retirados a qualquer momento” (p. 168).  

Resultado da total omissão do Estado, diante da violência que acomete o público 

LGBT, o movimento atualmente tem como uma das bandeiras de luta primordiais a 

reivindicação por algo essencial, o direito à vida, expresso no Projeto de Lei Constitucional 

(PLC) nº 122/2006, que criminaliza a homofobia, como havíamos abordado no item anterior. 

Esse projeto foi arquivado desde o dia 26 de dezembro de 2014 pelo Senado, devido às 

enormes resistências de um Congresso pautado no conservadorismo e fundamentalismo 

religioso.  

Como “as ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, 

ou seja, a classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu 

poder espiritual dominante” (MARX; ENGELS, 2009, p. 67), segmentos majoritários da 

população acabam por defender as negações de direitos do público LGBT, haja vista que o 

controle material da sociedade concentra-se nas bancadas que dominam a cena política, 

detentoras de poder econômico, e que, portanto, de acordo com a perspectiva marxista, 

disseminam a sua ideologia para o conjunto da sociedade. 

De forma didática, Facchini (2009) explicita de forma objetiva como tem sido, nos 

últimos anos, a atuação política do Movimento LGBT, inflexionada por desafios no campo da 
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institucionalidade democrática burguesa e reconfiguração de suas estratégias de luta. Para 

essa autora: 

 

A incidência política e a visibilidade massiva têm sido as principais estratégias 

utilizadas pelo movimento nos últimos anos. Tais estratégias têm produzido muitos 

avanços, como é o caso da conquista representada pela realização da Conferência 

Nacional LGBT, mas há também dificuldades de encaminhamento de demandas via 

Legislativo e um acolhimento via Judiciário que, embora importante, tem se 

limitado a decisões tomadas por juízes ou localidades considerados mais 

“progressistas”. Há iniciativas importantes, como a construção e fortalecimento de 

Frentes Parlamentares, a elaboração e proposição de projetos de lei e mesmo o 

estabelecimento de normativas de associações profissionais combatendo a 

patologização e a discriminação de LGBT (p. 139; grifos da autora). 

 

Fruto de um processo árduo de lutas, Irineu (2014) sintetiza as principais 

conquistas51 do movimento. Para essa autora, no Governo Lula (2003-2010) a relação com o 

Poder Executivo rende as primeiras iniciativas em âmbito federal, e continua no Governo 

Dilma. As lutas encampadas pelo movimento LGBT no Brasil oportunizaram, em articulação 

com o Estado, ações governamentais voltadas para o Programa Brasil sem Homofobia (BSH), 

criado em 2004 e vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH):  

   

Ele originou, posteriormente, a Coordenação Geral de Promoção dos Direitos LGBT 

(2009) e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT (2011), 

responsáveis pela execução e monitoramento do Plano Nacional de Promoção dos 

Direitos e Cidadania LGBT (2009), produto da I Conferência Nacional de Políticas 

Públicas e Direitos Humanos LGBT (2008). A criação do BSH iniciou ações 

específicas, implicando em uma inserção expressiva, se considerarmos a existência 

reduzida de iniciativas da temática na agenda política brasileira antes de sua criação. 

Acrescenta-se também a realização da I e II Conferência Nacional de Políticas 

Públicas e Direitos Humanos LGBT, em 2008/2011, a criação da Política Nacional 

de Saúde Integral LGBT pelo Ministério da Saúde, em 2010, a criação do Sistema 

Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra LGBT, em 

2013, e o reconhecimento da diversidade de “condições sexuais” no âmbito do Plano 

de Política Criminal e Penitenciária, em 2011. Este último gerou a Resolução 

Conjunta nº 01/2014, entre o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP) e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação – LGBT (CNDC), 

estabelecendo parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de liberdade (p. 

167-168).  
 

Apesar dessas conquistas legais, regulamentadas em documentos, resoluções e 

mecanismos legais, constatamos sérios obstáculos para a materialização desses instrumentos 

na realidade concreta da população LGBT. O conservadorismo, já problematizado, e os 

                                                 
51 Não temos a pretensão de esgotar o debate sobre as conquistas do Movimento LGBT a partir dos anos 2000, 

mas tão-somente pontuar as principais garantias institucionais que possibilitam disputas no que se refere às 

políticas públicas para a população LGBT. 
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parcos investimentos governamentais podem ser apontados como os principais óbices à 

garantia de direitos a esse público. 

Nessa esteira, os movimentos sociais e entidades que atuam na defesa dos direitos 

LGBT, permanecem firmes na luta, apesar de toda a subalternidade, conservadorismo e 

criminalização que estão expostos todos os movimentos sociais. Acresce-se a esse estado de 

coisas ainda terem que lutar contra o preconceito e discriminação por não se submeterem ao 

modelo padrão pautado na heterossexualidade compulsória, o que gera “[...] a negação por 

segmentos conservadores quanto à possibilidade histórica de serem reconhecidos em todas as 

dimensões da vida social e nos marcos legais que institucionalizam direitos” (CISNE; 

SANTOS, 2014, p. 164). 

Apesar de todos os desafios enfrentados para garantir direitos, o Movimento LGBT 

luta cotidianamente, diante de uma sociedade conservadora e nesse avanço do 

fundamentalismo, de forma ousada, por liberdade, buscando “[...] ampliar o alcance do 

princípio de igualdade, denunciando injustiças baseadas nas diferenciações de orientação 

sexual e identidade de gênero” (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 157).  

Isso prova que não são privilégios que são reivindicados pela população LGBT, 

como apregoa os setores conservadores da sociedade, pois a luta cotidiana é pelo 

reconhecimento da humanidade e dos direitos que são outorgados nessa sociedade apenas aos 

sujeitos que vivenciam a heterossexualidade. 

Após essa breve discussão sobre a trajetória de lutas do Movimento LGBT no Brasil, 

explicitaremos e problematizaremos, no próximo item, os resultados da nossa pesquisa de 

campo, para que possamos compreender os principais desafios e as potencialidades 

organizativas deste movimento em Mossoró-RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

4 “LIBERDADE É POUCO. O QUE EU DESEJO AINDA NÃO TEM NOME”: 

ANALISANDO A ATUAÇÃO POLÍTICA DO MOVIMENTO LGBT EM MOSSORÓ-

RN 

 

“[...] Por que há direito ao grito. Então eu grito [...] Irei até onde o ar termina, irei até onde a 

grande ventania se solta uivando, irei até onde o vácuo faz uma curva, irei onde meu fôlego 

me levar”. 

Clarice Lispector 

 

Deteremo-nos, neste item, a analisar a percepção dos(as) militantes dos coletivos 

LGBT de Mossoró-RN, sujeitos da nossa pesquisa, tendo por objetivo compreender a atuação 

política do movimento LGBT da referida cidade. Para tanto, entrevistamos 07 (sete) sujeitos, 

sendo 04 (quatro) militantes do coletivo DêBandeira e 03 (três) militantes do coletivo 

Divergen. Desse universo de respondentes, 04 (quatro) sujeitos são auto-identificados como 

homens cis52 gays e 03 (três) como mulheres cis bissexuais.  

Utilizamos como instrumento de produção de dados a entrevista semi-estruturada, 

com um roteiro que continha perguntas abertas e fechadas. A primeira parte desse roteiro era 

composta por questões fechadas que buscavam compreender o perfil socioeconômico dos 

sujeitos entrevistados e, a segunda parte, com questões abertas relacionadas à compreensão 

destes(as) sobre o movimento LGBT na cidade.  

Consideramos importante construir o perfil supracitado, para destacar a singularidade 

de cada sujeito, explicitando as suas dimensões sociais, econômicas e culturais que 

conformam as particularidades e um lugar de fala onde constroem suas concepções sobre a 

realidade. 

Como forma de preservar as identidades dos sujeitos, utilizamos para cada um(a) um 

nome fictício53. Escolhemos nomes de sujeitos que tiveram suas vidas ceifadas pela 

LGBTfobia no Brasil, com a finalidade de visibilizar essas pessoas vítimas de crimes de ódio, 

que tiveram, assim, destruídos seus projetos, lutas e sonhos. Explicitamos, então, os sujeitos 

da nossa pesquisa:   

A primeira é Laura Vermont. Ela tem 42 (quarenta e dois) anos de idade, vive em 

união estável com uma companheira e é uma mulher cis bissexual. Considera-se branca, tem 

                                                 
52 Cisgênero, sendo sua forma abreviada na palavra cis, refere-se ao sujeito em que o seu sexo biológico está em 

conformidade com o gênero ao qual se identifica. Diferentemente, transgênero, sendo sua forma abreviada na 

palavra trans, é o sujeito em que o gênero ao qual se identifica é destoante do sexo com o qual nasceu. 
53 Após cada fala dos(as) militantes, colocamos ao lado do nome fictício a idade e o coletivo ao qual o sujeito 

pertence.  
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como religião a Ubanda a qual é praticante. Possui Especialização e trabalha com carteira 

assinada como arte-educadora em teatro. A renda mensal da sua família é de 03 (três) a 05 

(cinco) salários mínimos e não possui filhos(as). Milita no coletivo DêBandeira.  

O segundo é Wellington Mendonça. Ele tem 42 (quarenta e dois) anos de idade, é 

solteiro e se auto-identifica como homem cis gay. Considera-se pardo, tem como religiões a 

Ubanda e o Espiritismo, as quais é praticante. Possui Especialização e trabalha com carteira 

assinada como professor. A renda mensal de sua família é de 03 (três) a 05 (cinco) salários 

mínimos e não possui filhos(as). Milita no coletivo DêBandeira. 

A terceira é Luana Barbosa Pereira. Ela tem 24 (vinte e quatro) anos de idade, é 

solteira e mulher cis bissexual. Considera-se negra, não tem religião, possui Ensino Superior 

completo e sobrevive por meio de um estágio remunerado. A renda mensal de sua família é de 

01 (um) a 03 (três) salários mínimos e não possui filhos(as). É militante do coletivo Divergen. 

A quarta entrevistada foi Andréia Pereira. Ela tem 27 (vinte e sete) anos de idade, é 

solteira e se auto-identifica como mulher cis bissexual. Considera-se negra, tem como 

religiões o Catolicismo e o Espiritismo, as quais é praticante. Possui Especialização e trabalha 

de forma autônoma. A renda mensal de sua família é de 03 (três) a 05 (cinco) salários 

mínimos e não tem filhos(as). Militante do coletivo Divergen.  

O quinto é Diego Vieira Machado. Ele tem 21 (vinte e um) anos de idade, é solteiro e 

se auto-identifica como homem cis gay. É negro, não tem religião e possui Ensino Superior 

incompleto. Sobrevive de colaboração familiar. Tem uma renda mensal familiar de 01 (um) a 

03 (três) salários mínimos e não possui filhos(as). É militante do coletivo DêBandeira.  

O sexto entrevistado foi Leonardo Moura. Ele tem 29 (vinte e nove) anos de idade, 

possui união estável com um companheiro, se auto-identifica como homem cis gay e se se 

considera negro. Não tem religião e possui Ensino Superior incompleto. Tem como fonte de 

renda um estágio remunerado, tendo como renda mensal familiar de 01 (um) a 03 (três) 

salários mínimos. Não possui filhos(as). Militante do coletivo DêBandeira.  

O sétimo é Rafael Guilherme Silva Pereira. Ele tem 24 (vinte e quatro) anos de 

idade, é solteiro, se auto-identica como homem cis gay e considera-se pardo. Afirma ser 

cristão católico e frequenta espaço religioso. Possui Ensino Superior completo e sobrevive de 

colaboração familiar. A renda mensal de sua família é de 01 (um) a 03 (três) salários 

mínimos. Não possui filhos(as). É militante do coletivo Divergen.  

 

4.1 Compreensão da articulação entre patriarcado, heterossexismo e LGBTfobia 
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Todos(as) os(as) entrevistados(as) expressaram em suas falas algum conflito pessoal 

com relação à descoberta de sua homossexualidade ou bissexualidade. Vejamos os seguintes 

depoimentos:  

 

Ah... foi logo no segundo grau, segundo ano, que eu... achava as minhas amigas 

muito bonitinhas e tal e... eu ficava muito na dúvida: meu Deus, eu sou... porque 

assim... interior né, só tem duas opções: ou você gosta de homem ou você gosta de 

mulher. Ou é sapatão, num tinha... num tinha essa coisa de meio-termo. E aí eu 

fiquei... eu entrei... eu fiquei num processo depressivo muito forte, e aí virei amiga 

dos meninos né, você acaba vinculando a todo aquele estereótipo né, de 

masculinidade, enfim... Aí... é... passou-se o tempo, eu acabei abafando isso. 

Quando eu entrei na faculdade eu namorava um rapaz né, e aí a gente acabou 

terminando e esse... e essa coisa voltou né, comecei a ver meninas com outros olhos 

e fiquei morrendo de dúvida. Até que conheci um amigo meu, que falou... da 

primeira aula pra mim: “Ah, quando eu namorava um menino de tal, agora eu 

namoro fulaninha de tal”. Aí eu: “Como assim você pode gostar dos dois?”. Aí ele 

disse: “É mulher... eu sou bissexual”. “E o que é isso?”. Quando ele me explicou eu 

disse: “Eu sou esse negócio aí”. Aí eu lembro que foi Gabriel54. Aí eu lembro como 

se fosse hoje. Eu cheguei: “Gabriel, eu preciso lhe contar uma coisa pra você”. Aí 

ele: “O que é mulher?”. “Mulher, eu acho que eu sou bissexual”. “Vixe, mona, eu já 

sabia” (risos). Aí, assim, foi um processo... foi... foi muito bom. Eu acho que ele 

nem sabe do quanto que essa receptividade dele foi importante pra mim porque 

passei de fato a me entender de que eu não... não necessariamente teria que seguir 

um caminho ou outro mas... né... Eu acho que foi mais ou menos esse processo, e aí 

enfim... Falei pra família, falei pra todo mundo e foi tranquilo, num teve nenhum 

tipo de rechaço. Óbvio né, pra mim, ninguém falou, comunicou nada pra mim, 

mas... [...] (Luana Barbosa Pereira, 24 anos - Divergen).  

 

Quando eu me senti atraída por uma pessoa do mesmo sexo né, e aí foi uma 

resistência muito grande, foi um conflito muito grande na minha vida porque até 

então eu tinha preconceito em relação às pessoas que eram lésbicas ou estavam 

lésbicas e eu não entendia a minha relação porque minha história de vida era outra 

né, era heteronormativa. Então quando eu me senti atraída e cheguei a sentir coisas 

que eu sentia na mesma relação heteronormativa eu pirei né, entrei em choque. 

Então, assim, pra mim foi muito difícil, mas ao passo que também eu [...] demorei a 

aceitar, mas quando aceitei foi algo que me libertou, foi algo que me libertou (Laura 

Vermont, 42 anos – DêBandeira).  

 

As falas acima retratam um conflito pessoal do sujeito que se descobre LGBT, pois a 

sociedade em que nascemos afirma e legitima a heterossexualidade como padrão para as 

relações sociais, organizando o conjunto da vida social. Dessa forma, ter uma orientação 

sexual divergente do modelo heterossexual imposto gera, nesses sujeitos, um sentimento de 

medo e culpa por não se enquadrarem naquilo que a sociedade preconiza como “correto”.  

Essa aversão consigo mesmo(a), devido à orientação sexual, tem intrínseca relação 

com o preconceito e a discriminação produzidos e reproduzidos socialmente contra os sujeitos 

                                                 
54 Nome fictício que atribuímos ao amigo de Luana Barbosa Pereira.  



115 

 

que destoam da heterossexualidade. Assim, atribuir ao sujeito a não-aceitação de si mesmo 

desconsiderando as condições reais e objetivas que são postas como obstáculos para a 

vivência da individualidade, é culpabilizar o sujeito diante de uma realidade imposta pela 

sociedade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista. 

 Diante de uma sociedade que nega as orientações sexuais e identidades que destoam 

do modelo heterossexual, a bissexualidade não é compreendida como uma expressão da 

sexualidade humana. A regra por orientar-se sexualmente para um dos sexos impossibilita o 

entendimento da bissexualidade como uma forma de sentir atração e desejo pelos dois sexos. 

Existe uma ideia distorcida e equivocada de que um sujeito bissexual se relaciona com duas 

pessoas de sexos opostos ao mesmo tempo.  

A noção de promiscuidade e uma série de preconceitos que permeiam a 

bissexualidade são reproduzidos por pessoas heterossexuais ou LGBTs. Deriva daí a 

impossibilidade de compreensão de que a bissexualidade “[...] não está ligada à indecisão ou à 

distorção na identidade de [...] sexo. É uma forma diferente dos padrões socialmente 

estabelecidos, que define um direcionamento para maneiras de amar” (ALMEIDA, 2010, p. 

42-43).  

Envoltas por essas questões, a compreensão e aceitação para si mesmas da 

bissexualidade como mais uma forma de exercício da sexualidade possibilitaram para as 

entrevistadas Laura Vermont e Luana Barbosa Pereira uma amenização do sentimento de 

culpa e, no caso, de Laura Vermont uma libertação individual. Diante da invisibilidade a qual 

é imposta à bissexualidade, ter o contato com um amigo bissexual e o apoio deste, 

possibilitou à Luana Barbosa Pereira a compreensão e aceitação de sua própria orientação 

sexual.  

Apesar de todos(as) os(as) entrevistados(as) abordarem em seus depoimentos como o 

processo de descoberta e exercício da sua sexualidade é tensionado pela vigilância, 

preconceito e regras impostas por essa sociedade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista, a 

fala de Rafael Guilherme da Silva Pereira explicita de forma bastante clara como a 

dificuldade de auto-aceitação das pessoas LGBTs é resultado da associação da 

homossexualidade como algo negativo, proibido e vergonhoso.  Vejamos sua fala: 

 

[...] desde jovem né, eu acho que eu já me percebia tipo... diferente né... e... talvez 

porque eu sentisse atração né e talvez naquele momento não compreendesse isso, 

de... do que se tratava, mas eu podia até não compreender a atração que eu sentia 

pelo mesmo sexo né, mas eu compreendia a opressão que eu sofria. Porque é... 

mesmo eu sendo é... jovem, ter sua adolescência, seus 13, 14 anos, é... por mais que 

você não compreenda muito o processo de atração pelo mesmo sexo, mas você 
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compreende muito bem aquilo que lhe é atribuído né, o que as pessoas dizem que 

você é. Então eu pude muito bem não entender a dimensão da homossexualidade, 

mas eu entendia muito bem o que era ser chamado de viadinho, ser chamado de 

bicha, ser chamado dessas coisas, é... até no ambiente escolar. Meio que... a opinião 

das outras pessoas também refletia um pouco do processo que você tava passando, 

mesmo que você próprio não tivesse domínio (Rafael Guilherme Silva Pereira, 24 

anos – Divergen).  

 

A incompreensão da sociedade gera no sujeito LGBT um conflito, pois o mesmo se 

sente fora do que as relações sociais preconizam como correto e legítimo no exercício da 

sexualidade. Apesar de não compreender os próprios sentimentos, o entrevistado entende a 

opressão que sofre por não se enquadrar no padrão heterossexual. Claro que o entendimento 

dessa opressão não comporta elementos de análise mais profundos sofre as dimensões do 

machismo, preconceito e de como essas categorias são funcionais à ordem capitalista, mas o 

sujeito já percebe que sofre o rechaço e a discriminação porque não atende aquilo que a 

sociedade reafirma como certo para as relações afetivo-sexuais.  

Ser chamado de “viadinho”, “bicha” e outros substantivos faz parte do cotidiano da 

população LGBT, que desde criança é vitimizada por essas palavras em que se atribui um 

significado negativo a elas para exprimir preconceito e ódio. Por mais que uma criança não 

entenda porque está sendo chamado de “viado”, ela sabe que é algo ruim porque quando 

escuta de alguém, essa fala é carregada de desprezo e de reprovação.  

A comunidade LGBT recebe muitas críticas da sociedade heterossexista pois, 

segundo esta, as LGBTs reproduzem o desrespeito consigo mesmo quando se chamam entre 

si de “viado”, “bicha”, “sapatão”. Ocorre que é uma estratégia política nossa ressignificar as 

palavras que historicamente e cotidianamente serviram para nos oprimir, maltratar e 

subalternizar.  

É contraditório que a mesma sociedade que reproduz essas palavras incessantemente 

para discriminar deliberadamente sujeitos critique a existência delas. Uma das expressões de 

supremacia da heterossexualidade reside aí: outorgar que determinadas palavras, significados 

e ações estejam sob domínio, exclusivamente, dos sujeitos heterossexuais. 

Dos sujeitos pesquisados, alguns afirmaram que o espaço da universidade 

possibilitou descobertas e auto-afirmação com relação à orientação sexual divergente do 

padrão heterossexual imposto socialmente. Seguem as falas:  

 

[...] eu tenho uma irmã que ela é lésbica e aí isso aproximou o contato com sujeitos 

LGBTs e tudo... E quando eu vim pra cá pra Mossoró, comecei a participar de um... 

do GEDIC, que é um Grupo de Estudos em Direito Crítico, Marxismo e América 

Latina, que me colocou em contato mais próximo ainda com esses sujeitos e aí... Na 
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vida mesmo acabou acontecendo em 2012, eu conheci uma menina, me apaixonei 

por ela, e comecei a descobrir esse... essa outra forma de expressão sexual, afetiva e 

tudo... e... mas isso não me impediu de continuar me relacionando, gostando, 

construindo relações de afeto com homens, então, por isso que eu me identifico 

como bissexual (Andréia Pereira, 27 anos – Divergen).  

 

[...] eu passei a me perceber enquanto sujeito LGBT depois da minha entrada na 

universidade é... porque antes da minha entrada na universidade eu não tinha essa 

percepção de um movimento organizado e nem de uma construção de identidade 

enquanto homem gay. É... eu vivia, digamos assim, uma vida um pouco obscura em 

relação à minha orientação sexual pelo fato de que existia resistências familiares e 

apenas após entrar na universidade foi que eu pude ter uma compreensão política 

sobre é... o que é ser sujeito LGBT quando participei do... e organizei o ENUDS foi 

quando passei a me identificar enquanto sujeito LGBT. Foi a primeira vez a qual eu 

assim me identifiquei com a causa e vi as suas potencialidades acontecerem (Diego 

Vieira Machado, 21 anos – DêBandeira).  

 

Por muito tempo eu deixei isso bastante guardado pra mim mesmo, tive um processo 

de negação bastante grande em mim por determinado período, mas acredito que 

depois que eu vim pra universidade isso modificou radicalmente né... consegui 

afirmar minha sexualidade de maneira muito mais clara, muito mais forte (Rafael 

Guilherme Silva Pereira, 24 anos – Divergen).  

 

Esses processos de incompreensão e não-aceitação da própria sexualidade, diante da 

reafirmação constante da heterossexualidade como única possibilidade de vivência afetivo-

sexual, podem ser minimizados ou mesmo revertidos quando se constroem laços de amizade e 

de identificação com outros sujeitos LGBT. Isso proporciona a saída de um isolamento e 

percepção de que a opressão sofrida não é algo individual e sim vivenciada por um conjunto 

de pessoas que não se enquadram no modelo heterossexual imposto socialmente.  

A universidade, como um dos espaços de socialização, possibilita o encontro de 

sujeitos, a troca de experiências e o compartilhamento de saberes. Contudo, não adotamos a 

compreensão ingênua e acrítica de que esse espaço é democrático e promotor da diversidade 

humana. Como qualquer instituição, a universidade é tencionada por diferentes projetos de 

sociedade e, nessa sociedade de classes, reproduz, hegemonicamente, as ideias que mantém a 

exploração e opressão e, portanto, a manutenção da sociabilidade do capital. 

Isso não significa também descartar as forças que se opõem e provocam a resistência 

ao projeto de sociedade burguês. É nesse sentido que falar em universidade requer um esforço 

de pensá-la no interior das relações sociais antagônicas, que repõe a dominação, ao passo que 

promove no seu interior e fora dela, o questionamento e as tentativas de mudança desse estado 

de coisas. Diante disso, defendemos “[...] a construção de uma universidade com grande 

potencial contestatório da sociabilidade capitalista, capaz de integrar a luta pela emancipação 

humana ao cotidiano da formação profissional” (CRUZ, 2012, p. 42).  
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No tocante à diversidade sexual e de gênero, apesar da comunidade acadêmica, em 

sua maioria, devido ao caráter de produção do conhecimento científico, acreditar “[...] que 

esteja em um patamar superior ao restante da sociedade, reproduções cotidianas de 

preconceitos, de ações moralizantes são reproduzidos na universidade [...] derivando em 

situações de opressão” (CRUZ, 2012, p. 42).  

Mesmo com as situações de preconceito que as LGBTs vivenciam no âmbito da 

universidade, a identificação com outros sujeitos que compartilham de outras experiências 

afetivo-sexuais divergentes do padrão heterossexual, a inserção em espaços de debate, a 

participação em eventos que problematizam as questões da diversidade, como revelados por 

alguns sujeitos da pesquisa, forjam nestes uma consciência mais crítica da opressão que 

sofrem. Esses aspectos fornecem subsídios para a auto-afirmação e compreensão da dimensão 

política da sexualidade, que se constroem, imprescindivelmente, mediante a visibilidade 

individual e coletiva do ser LGBT nessa sociedade patriarcal.  

Quando questionamos aos sujeitos da nossa pesquisa quais seriam os determinantes 

para a existência da LGBTfobia, detectamos que os(as) militantes do DêBandeira limitaram-

se a uma compreensão desse fenômeno a uma dimensão cultural, não problematizando as 

raízes estruturais que produzem e reproduzem o preconceito e a discriminação contra a 

população LGBT. Seguem abaixo as falas: 

  

[...] eu acho que o maior problema é a cultura que a gente vive assim... a cultura que 

foi impregnada, a cultura que foi perpassada de pais pra filhos, de... e aí essa cultura 

vem...vem enraizada de preconceito porque...porque enraizada de um formato, de 

uma forma pronta né, que é algo que vem da religião, é algo que vem muito maior 

que a nossa... a nossa própria existência, eu creio. Que é aqueles paradigmazinhos 

que quem interpreta a Bíblia ou quem interpreta qualquer um outro livro sagrado ou 

qualquer uma outra coisa que a religião fale né, diz que é errado, diz que pessoas, 

que foi Deus que fez o homem a sua imagem e semelhança, fez o homem e mulher, 

fez o homem e homem pra exatamente eles casarem e multiplicarem. Eu acho que 

[...] a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar essa... exatamente porque 

desde pequeno a gente escuta essas coisas, escuta essa cultura  que é uma cultura é... 

de uma sociedade preconceituosa né, de uma sociedade que é heteronormativa 

mesmo entendeu? De uma sociedade que é castradora, de uma sociedade que chega 

a ser falso moralista entendeu? (Laura Vermont, 42 anos – DêBandeira). 

 

[...] a escola, a universidade, o trabalho, todas as relações sociais queira, não queira, 

ela contribui para uma cultura de externar né, como... [...] eu poderia até conceituar 

assim, que se fosse definir o que seria, eu acho família, igreja e religião. Eu acho que 

são as bases que mais criam o ódio, pra externalizar o ódio, não que nós não 

tenhamos o ódio entre a gente, mas tudo o que se torna diferente né pra gente, num 

primeiro momento a gente quer repúdio né? Então eu acho que esses casos de 

LGBTfobia que são externalizados e, tipo assim, são externalizados por uma cultura 

que só fomenta esse debate de ódio, seja na igreja, na universidade, na escola 

(Leonardo Moura, 29 anos – DêBandeira). 
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Eu acho que número um a não aceitação do outro. Quando você não aceita o outro 

com suas diferenças, com o seu modo de ser diferenciado é... é... começa a questão 

da homofobia. O segundo é quando você materializa. Primeiro pela questão 

discursiva: é mulherzinha, é bicha, é viado, é desmunhecado, sempre colocando 

realmente o gay né, como sendo um ser feminino e por ser feminino você é 

fragilizado. Depois é... é um incômodo maior que quando a pessoa se auto-afirma, 

percebe e gosta e diz realmente que é gay, que é lésbica, que é travesti, aí começa os 

atos de violência. A família não aceita, a escola, é... tem um olhar também de 

exclusão, os colegas, quando você é um ser passivo e que você serve como objeto de 

prazer então você não incomoda, mas quando você começa a querer se auto-afirmar, 

querer dizer, querer mostrar que você realmente é gay... Porque é assim: quando os 

outros apontam o dedo e diz “Você é gay”, tudo bem, nada acontece. Quando você 

diz: “Eu sou gay”, “Eu sou travesti”, “Eu sou lésbica”, “Eu sou assim”, aí parece 

que isso soa como uma agressão. [...] a homofobia ela tem esses trâmites né: é a 

questão número um, de você não aceitar o outro pela diversidade, depois você 

materializar através de discurso e depois vem realmente vem a questão da agressão 

física (Wellington Mendonça, 42 anos – DêBandeira).  

 

[...] eu avalio que a LGBTfobia ela nasce a partir disso, nasce a partir duma 

resistência onde existem corpos que são tidos como errantes ou pessoas que são 

tidas como errantes e elas acabam sendo mal-vistas e mal-interpretadas por pessoas 

que, digamos, não tem compreensão sobre aquela vivência. [...]. Porque a 

LGBTfobia é um processo de formação que a gente passa a compreender apenas 

depois... apenas após muita é... violação ter acontecido, porque é... por mais que a 

gente demore  muito tempo compreender esse processo de identificar-se enquanto 

sujeito LGBT, você também passa a apenas depois que você se identifica a 

identificar mecanismos que são reproduzidos... que reproduzem esses tipos de 

LGBTfobia e isso é uma das coisas que muita das vezes é sutil porque é... mesmo 

sem perceber durante um tempo você começa a refletir e vê que a LGBTfobia ela é 

diária até mesmo dentro da nossa própria família, seja direcionada pra nós enquanto 

sujeitos que nos auto-afirmamos, ou seja pra aqueles sujeitos que não tenham a 

percepção que você tem, você enquanto sujeito, militante LGBT.  E essa LGBTfobia 

é uma coisa que ela... ela é explícita pra aqueles que tem a compreensão e ela é 

ignorante pra aqueles outros não tem a compreensão e isso acaba que... Existem 

várias vertentes e várias resistências e dificuldades pra que a gente possa identificar 

ou até mesmo possa combater a questão da LGBTfobia porque existe algumas 

pessoas que vivenciam ela e existem outras pessoas que não vivenciam. [...]. E a 

LGBTfobia ela se expressa muito dessa forma, então... é uma coisa que hoje é 

explícita porque acaba que a gente tem alguns mecanismos de... de... informação, de 

ação e de... também metodológicas, digamos assim, [...]. A LGBTfobia ela não é um 

problema é... simples no tocante da... da resistência dos sujeitos LGBTs, ela é 

estrutural e vai muito além disso, vai é... parte também da nossa construção 

enquanto sujeitos desde o período colonial, de como é que se deu essa construção e 

isso reflete até hoje na nossa cultura. Então é uma coisa estrutural (Diego Vieira 

Machado, 21 anos – DêBandeira). 

 

Não descartamos a dimensão cultural que promove a reprodução dos preconceitos e 

discriminações. Contudo, a cultura tem uma base material que a sustenta, que no caso dessa 

sociabilidade, é a exploração de uma classe sobre outra, desdobrando-se nas diversas 

expressões da desigualdade social.  

Elucidativo dessa compreensão é o fato de que a reprodução da LGBTfobia impacta 

diretamente nas condições de vida e de trabalho desse público, na medida em que o 

preconceito obstaculiza a realização de uma vida com garantia de direitos e é apropriado pelo 
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sistema capitalista para potencializar a exploração da força de trabalho que está associada à 

precarização das condições de trabalho.  

A exploração e a opressão vivenciadas pela população LGBT articuladas a uma base 

material nos possibilita compreender como a sociedade capitalista, que funda e reproduz a 

desigualdade social, utilizando para isso da força de trabalho de determinados grupos sociais 

discriminados com a finalidade da superexploração. Ao mesmo tempo, essa sociabilidade 

regula a sexualidade como pressuposto para a reprodução, buscando anular os sujeitos que 

vivenciam as diversas formas de orientação sexual e identidade de sexo. Fortalece-se e 

reafirma-se um padrão imposto socialmente, moldando formas de ser e de estar no mundo. 

Como apontamos no decorrer deste trabalho, o preconceito é funcional à manutenção 

da sociabilidade capitalista. A não-aceitação do outro, como apontado pelos entrevistados 

acima, relaciona-se a uma forma de sociabilidade que padroniza formas de ser e de sentir. 

Nega-se a diversidade para legitimar, no caso da sexualidade, um modelo heterossexual que 

impõe uma única forma de vivenciar as relações afetivo-sexuais e promove incessantemente a 

ideia de que os sujeitos devem seguir uma racionalidade que consiga manter a coerência 

corpo-gênero-sexualidade.  

A cultura que fomenta o ódio à população LGBT tem como solo uma sociedade que 

reiteradamente reproduz a desigualdade. Assim, não podemos dissociar exploração de 

opressão, sob o risco de dicotomizar dimensões que são indissociáveis, perdendo a dimensão 

de totalidade dos processos e relações sociais.   

O cenário de violência contra a população LGBT, que no Brasil toma proporções de 

um verdadeiro extermínio desse segmento, e mais especificamente das travestis e dos(as) 

transexuais, não está desvinculado do momento de barbárie e banalização da vida humana 

provocado por uma sociedade capitalista que exacerba as relações de desigualdade em suas 

diversas dimensões, trazendo em seu bojo o desrespeito a determinados grupos sociais, como 

as LGBTs, que fogem de um padrão heterossexual posto como legítimo, desafiando o julgo 

do patriarcado. 

Destacamos que, por mais que o entrevistado Diego Vieira Machado aponte na sua 

fala a dimensão estrutural que causa a LGBTfobia, o mesmo não explica a relação entre 

ambos. Ao mesmo tempo, ele e os(as) outros(as) entrevistados(as) problematizam como a 

LGBTfobia é reproduzida nas instituições sociais como família, escola e igreja. Contudo, os 

sujeitos da pesquisa não analisam como tais instituições estão embebidas por uma educação 

hegemônica que preserva as relações de exploração e opressão que fundamentam essa 

estrutura econômico-social. 
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De forma bastante objetiva Mészáros (2008) nos esclarece que 

 

As determinações gerais do capital afetam profundamente cada âmbito particular 

com alguma influência na educação, e de forma nenhuma apenas as instituições 

educacionais formais. Estas estão estritamente integradas na totalidade dos 

processos sociais. Não podem funcionar adequadamente exceto se estiverem em 

sintonia com as determinações educacionais gerais da sociedade como um todo (p. 

43; grifos do autor).  

 

A educação, sob o domínio do capital, busca fazer com que os sujeitos internalizem 

como legítima “[...] a posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas 

expectativas ‘adequadas’ e as formas de conduta ‘certas’, mais ou menos explicitamente 

estipuladas nesse terreno” (MÉSZÁROS, 2008, p. 44).  

Por outro lado, os(as) militantes do Divergen refletiram e expuseram de forma mais 

explícita sobre a LGBTfobia como um fenômeno que possui raízes na sociedade patriarcal-

racista-capitalista-heterossexista. Vejamos algumas falas: 

 

Eu acho que um dos fatores determinantes é... é a ordem que a gente vive. A gente tá 

imbuído num sistema que é patriarcal, que ele exclui as pessoas por raça, por cor, 

então essa interseccionalidade de opressões acaba culminando naquilo que foi mais 

consolidado dentro na nossa cultura ocidental que não pode mexer: que é na 

orientação sexual e na sua própria forma de ser. Existem os papéis masculinos e 

femininos extremamente definidos e essa divisão: “Olha, tu não pode ultrapassar 

esses limites” [...]. Os ditos limites. Então incomoda porque ele vai diretamente à 

raiz... do problema, assim... a raiz que sustenta todo o sistema que a gente vive. A 

opressão das mulheres, a opressão dos homens, a construção do que é o feminino, da 

construção do que é o masculino, então o... as pessoas LGBT elas quebram com 

esses limites. E quebrar com esses limites é quebrar toda essa estrutura aí em xeque. 

Então eu acho que tem a ver com esse aspecto, tem a ver com a própria questão de... 

da... da religiosidade, eu acho que não tem como tirar isso da conta. Nós vivemos 

num espaço ocidentalizado, um espaço cristão, não necessariamente católico, mas 

num espaço cristão onde a sexualidade é tabu, onde é pecado, onde expressar-se de 

maneira diversa é condenável (Luana Barbosa Pereira, 24 anos – Divergen).  

 

[...] eu acredito que nós temos vários elementos que determinam ou que pelo menos 

é... colocam a LGBTfobia no nosso dia-a-dia né. E aí claro que existe um aspecto 

cultural muito forte né, e nós vivemos numa sociedade patriarcal, em uma sociedade 

misógina, em uma sociedade é... heteronormativa e nós somos construídos desde a 

infância pra reproduzir essas... esses comportamentos né? Todo aquele que teria um 

comportamento desviante disso já recebe uma represália social muito forte. Então... 

a gente sofre da LGBTfobia dessas mais diferentes vertentes né, e... e... uma reforça 

a outra. Ao mesmo tempo que a gente vive uma sociedade heteronormativa e você 

sente atraído por um menino né, que é do mesmo sexo que você, é... você começa a 

ser repreendido, ao mesmo tempo que você também começa a ter comportamentos 

ditos femininos né, o patriarcado, a misoginia aparece mesmo com pessoas LGBT, 

homossexuais masculinos porque é impossível, não se pode pensar que um homem 

que é um ser, digamos assim, é... um ser que dita as regras sociais né, você pegar e 

desviar isso para assumir comportamentos femininos né? Acaba que também há uma 

gama de preconceitos pelo fato de um homossexual e alguns homossexuais 

assumirem o papel feminino que é tido como um papel ruim na sociedade né, é tido 
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como um papel rebaixado. Então... é... são vários os preconceitos, inclusive se 

relaciona com outros tipos de preconceitos, com o racismo, com a questão da classe 

social. [...] a LGBTfobia, ela não teria um fator único, digamos assim, mas ela sofre 

a influência das diversas formas de opressão que a gente tem hoje, inclusive uma 

reforçando a outra né? (Rafael Guilherme da Silva Pereira, 24 anos – Divergen).  

 

[...] a forma como a sociedade ela é construída... essas estruturas que elas são 

colocadas de... patriarcado, do homem sempre nas relações de poder, de ser uma 

referência, e também de como... é... colocada por essa sociedade é... os papéis 

sexuais e sociais que as mulheres e homens desempenham (Andréia Pereira, 27 anos 

– Divergen). 

 

As falas acima trazem à luz como a sociedade determina os papéis sociais atribuídos 

aos homens e às mulheres com base no sexo, conformando uma diferença que se torna 

desigualdade, relegando às mulheres um papel de submissão pelos homens e atribuindo ao 

feminino subalternidade e desvalorização. Nessa esteira, Rafael Guilherme Silva Pereira 

expõe como a sociedade rejeita um homem que não oriente seu desejo sexual para uma 

mulher e/ou que possua comportamentos definidos socialmente como femininos. Para a 

cultura machista é inaceitável um homem abdicar dos seus privilégios para se aproximar da 

inferioridade e subalternidade feminina. Ressaltamos que essa lógica patriarcal se reproduz, 

inclusive, no meio LGBT, pois dentre os homens gays, por exemplo, os mais afeminados 

recebem uma maior discriminação.  

O controle da sexualidade, mais acentuado sobre as mulheres, impõe a 

heterossexualidade como norma, promovendo uma vigilância dos corpos, dos desejos e das 

formas de ser para que a lógica binária e de complementaridade dos gêneros permaneça 

intocada. A naturalização dos sexos obstaculiza que os sujeitos se expressem, nas suas 

diversas dimensões, divergente daquilo que socialmente as relações sociais construíram como 

adequado. Como aponta a entrevistada Luana Barbosa Pereira, bem como a maioria dos 

sujeitos da pesquisa, a religião exerce um papel muito forte na perpetuação da sexualidade 

como tabu e da homossexualidade como pecado.   

A ideia de sexualidade ligada estritamente à reprodução e à complementaridade dos 

sexos é utilizada nos discursos religiosos como virtude que deve ser seguida, sob pena de se 

incorrer no pecado. As igrejas, assim, reforçam a naturalização dos sexos e, por conseguinte, a 

heterossexualidade promovendo como face da mesma moeda a negação da diversidade 

afetivo-sexual.  

Sair desses limites impostos promove situações de opressão aos sujeitos 

transgressores, que vai desde a vigilância sobre comportamentos e atitudes à explícita 

discriminação e violência. A heterossexualidade, dessa forma, condena as LGBTs a se 
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enquadrarem em um modelo heterossexual, utilizando mecanismos em que se articulam 

repressão, negação e invisibilidade.  

Todos os sujeitos da nossa pesquisa afirmaram que as dimensões de classe e 

raça/etnia influenciam na vivência diferenciada da LGBTfobia. Segue alguns depoimentos: 

 

[...] logicamente que existe, por conta dessa sociedade que eu já citei na... na outra 

pergunta, essa sociedade que visa o lucro, que visa o que você tem, que visa o luxo, 

é pelo que você é, aliás pelo que você é não, pelo que você tem, por quanto você tem 

no bolso e aí sim há uma diferença. Há uma diferença racial, se você é um negro 

pobre ou um negro rico, se você é um LGBT pobre, um LGBT rico, entendeu? Se 

você tem condições, se tem condições, se ocupa uma posição na sociedade você é 

respeitado, pelo menos o respeito tá evidenciado [...] (Laura Vermont, 42 anos – 

DêBandeira). 

 

[...] não é a mesma coisa falar de homem branco, gay, de classe média que tá na 

universidade. Ele vai experenciar... ele vai experenciar a LGBTfobia? Vai. Mas de 

outro... de outro modo, ou mais sofisticado, vai ser outra coisa. Já a... a bicha preta, 

gorda, pobre a sexualidade dela vai ser muito mais combatida, porque primeiro é um 

sujeito completamente errado, seja negro e é pobre é um sujeito que não conta e 

quando você acrescenta isso à questão da sexualidade... Dentro do próprio 

Movimento LGBT você percebe, dentro do próprio Movimento LGBT. Então eu 

acho que não tem como a gente falar de opressões sem fazer essas interligações. 

Porque a questão LGBT ela não tá isolada das demais, como a questão de raça ela 

não tá isolada da LGBT, são... são campos que se concentram (Luana Barbosa 

Pereira, 24 anos – Divergen). 

 

Como já discutimos anteriormente, as dimensões de classe e de raça/etnia associadas 

ao sexo e à sexualidade conformam processos de exploração e opressão que se aprofundam a 

depender da associação que se estabelece entre estas na dinâmica social. Ser mulher, negra, 

trabalhadora e lésbica reflete uma condição social que provoca uma vulnerabilidade a ser 

vítima de violência, por exemplo, de forma diferenciada com relação a uma mulher branca, 

burguesa e heterossexual. Não entendemos que seja um acúmulo de opressões, mas que a 

combinação das dimensões supracitadas podem promover um aprofundamento das situações 

de preconceito e discriminação contra a população LGBT. Nessa linha de compreensão, 

corroboramos com a seguinte análise de Santos e Oliveira (2010): 

 

Se considerarmos a construção social dos gêneros como imbricada num processo 

mais complexo que compreende as várias dimensões de como a sociedade está 

estruturada e de como em cada conjuntura se alteram a composição e a dinâmica da 

luta de classes, é possível articulá-la, também, a outras dimensões como a de raça e 

de orientação sexual, uma vez que as situações de opressão se acentuam na medida 

em que essas dimensões se entrelaçam (p. 12-13).  
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Ser LGBT já expõe o sujeito a múltiplas formas de opressão diante da 

heterossexualidade que organiza a vida social. Estar em uma ou outra classe, pertencer a uma 

ou outra raça são questões que não podem ser descartadas na análise do preconceito sobre as 

LGBTs, posto que em uma perspectiva de totalidade, o sujeito é enredado por diversas 

dimensões que situam seu lugar no interior das relações sociais capitalistas. 

Alguns sujeitos relataram suas vivências para elucidar como classe e raça/etnia, 

quando combinadas com a dimensão da sexualidade, tem o potencial de aprofundar a 

opressão a qual é submetida a população LGBT.  

 

[...] eu sou de periferia, eu sou realmente de... de uma classe pobre realmente e aí eu 

me lembro que quando eu comecei a me descobrir é... eu sofria muito com isso né, 

com os apelidos né, [...]. E aí eu percebi que... por exemplo: sempre estudei em 

escola particular, as únicas pessoas, os amigos meus que eram de um sobrenome 

maior, de peso, de uma outra classe social, não sofria esses bullying, é... esses 

encharques, como eu sofria. [...] eu percebia realmente que quando você é pobre, 

quando você é negro, quando você realmente é de uma classe menos favorecida, o 

sofrimento, o respaldo de você sofrer é... a não aceitação é bem maior (Wellington 

Mendonça, 42 anos – DêBandeira).  

 

[...] eu sou uma pessoa bi55 e pelas... as condições da colocação social da minha 

família eu tenho certeza que eu não sofro tanto como quaisquer outras pessoas. 

Tenho certeza. E também por uma questão de renda, apesar de eu ser uma pessoa 

negra. Que inclusive isso abafa muito. Ninguém me chama de negrinha e tal, porque 

eu estou em outra... outro... sou colocada pela sociedade em outra classe. Eu creio 

que várias pessoas que são... que estão em outras classes sociais, que são mais 

pobres, que são negras e que tem essas... essa... que é LGBT, sofre muito mais, 

muito mesmo (Andréia Pereira, 27 anos – Divergen).  

 

[...] a minha condição de classe e a minha condição enquanto sujeito negro na 

sociedade brasileira ela é muito... muito vulnerável e ela não é só vulnerável no 

discurso, ela é vulnerável cotidianamente no fato da vivência enquanto sujeito 

negro, porque eu sou, digamos assim, é... alvo de muitas questões e muitos 

condicionantes. Porque além de negro, gay e de classe baixa e universitário, então... 

existem alguns altos e baixos que condicionam uma vivência totalmente diferente 

como de outras pessoas que hoje provavelmente possam estar nas suas universidades 

privadas é... possa ser que é... tenham seus carros e que estejam bem assistidas 

entendeu? [...] a minha condição de classe ela é totalmente desfavorável a minha 

situação que eu hoje vivencio, por estar numa universidade (Diego Vieira Machado, 

21 anos – DêBandeira).  

 

[...] enquanto eu tenho amigos da periferia que, tipo assim, são negros, gordos e gay, 

tá entendendo, completamente assumido, é... eu convivo noutro ambiente de classe 

A, que são pessoas que tem muitas condições que permanecem dentro do armário e 

não veem necessidade e a homofobia bate muito menos nele. Não por... por eles não 

perceberem né, eu acho que tem a questão de percepção sobre a opressão, que 

muitos nem tem na verdade, [...] pelo fato dele ser gay e ter condições e ter uma 

classe social dita proveita, dita de glória pra algumas pessoas, eles acabam sofrendo 

menos opressão. [...]. A opressão é na classe A também, mas muito mais sutil do que 

                                                 
55 Bissexual.  
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uma opressão da “bicha pão com ovo56” , da “bicha favelada” né? (Leonardo Moura, 

29 anos – DêBandeira).  

 

Nas falas acima ficou bastante nítido como as dimensões de classe e raça/etnia são 

determinantes na compreensão e vivência da LGBTfobia pelos sujeitos da pesquisa. As 

experiências pessoais destes são permeadas por essas dimensões que tem a capacidade de 

promover diferentes sentidos a depender da classe e da raça que o sujeito pertença. 

Dessa forma, por mais que os sujeitos tenham em comum a vivência da opressão que 

busca negar a individualidade destes, a condição de pobreza e ser negro(a) aprofunda a 

situação de sofrimento promovida pelo preconceito contra as orientações sexuais divergentes 

do padrão hegemônico heterossexual. As falas de Andréia Pereira e Leonardo Moura, por 

exemplo, com a sua convivência seja familiar ou em círculos de amizade com uma condição 

socioeconômica melhor, retratam que a opressão, apesar de existente, não pode ser 

comparada, em termos qualitativos, com a opressão que as LGBTs pobres e negras 

vivenciam, sendo para estas últimas muito mais forte e acentuada.  

 Perguntamos o que havia motivado os sujeitos da nossa pesquisa a participarem de 

um coletivo LGBT. Obtivemos as seguintes respostas: 

 

Olhe, foi... foi uma coisa é... sequencial né? É... a partir da universidade é... eu me 

engajei num projeto de extensão e num grupo de estudos e uma das temáticas que o 

grupo de estudos abordava e decidiu abordar era a questão de gênero e sexualidade. 

E foi indo né? Tanto que aí “Não, vamo articular um coletivo”. E a gente começou, 

pensou e tal e... foi a partir dessa entrada na universidade que me apresentou uma 

alternativa de organicidade dentro de coletivos que debatiam especificamente a 

pauta LGBT. E foi a partir daí que eu comecei a construir os primeiros eventos, 

entender melhor a temática, e procurar estudar um pouco mais, e foi mais ou menos 

isso. Foi a partir da universidade (Luana Barbosa Pereira, 24 anos – Divergen).  

 

[...] a gente começou dentro do grupo de estudos da gente, a gente construiu um 

projeto pra se trabalhar com formação aqui dentro da universidade, nos demais 

espaços aqui fora e isso foi... comecei a participar até antes... antes de ser... de me 

identificar como pessoa LGBT. E depois disso... depois o projeto teve fim, mas o 

coletivo continuou e aí a gente continuou se organizando, promovendo espaços aqui 

dentro da universidade, promovemos o ENUDS e isso foi muito bom, [...] (Andréia 

Pereira, 27 anos – Divergen).  

 

Nós temos hoje vários casos na Ouvidoria da UFERSA que nunca foram apurados 

de homofobia, de LGBTfobia, de modo geral, e inclusive correlatas com outras... 

com outros preconceitos também e nunca isso foi levado a frente. Então... a gente 

sentia necessidade de... estamos num ambiente universitário e não podemos ser 

simplesmente estudantes, a gente tem que intervir no ambiente universitário. E aí a 

gente resolveu se organizar pra debater esse tema que a UFERSA praticamente 

                                                 
56 Expressão utilizada por algumas LGBTs para nomear um gay que tem baixo conhecimento e/ou que possui 

poucos recursos financeiros.  
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silenciava né? Uma universidade conservadora, muito rural né, e ainda com uma 

carga de discriminação muito forte. Foi aí que a gente resolveu fundar o Divergen 

que acabou ganhando uma dimensão muito mais do que a UFERSA né? Acabou 

ganhando uma dimensão mossoroense e inclusive nacional também (Rafael 

Guilherme Silva Pereira, 24 anos - Divergen).  

 

Os(as) militantes do Divergen retratam que a motivação em participar, que no caso 

destes(as) foi fundar um coletivo LGBT, veio da experiência de um grupo de estudos da 

universidade da qual são discentes. A inserção em tal grupo instigou estes(as) a abordarem a 

temática de gênero e sexualidade, o que desembocou na criação de um projeto de extensão 

para trabalhar essas questões no âmbito universitário e também na sociedade.   

As leituras, o projeto de extensão e o entendimento da enorme relevância de 

problematizar o tema de gênero e sexualidade fizeram com que este fosse transformado em 

uma bandeira de luta a ser defendida na universidade e, consequentemente, na sociedade.  

Esse processo desencadeou a criação do coletivo Divergen que teve uma das 

motivações, segundo o entrevistado Rafael Guilherme Silva Pereira, os casos de LGBTfobia 

denunciados na Ouvidoria da UFERSA que não eram apurados pelos órgãos competentes da 

referida universidade. O silenciamento sobre, principalmente, as questões atinentes à 

diversidade sexual e de gênero provocaram os(as) entrevistados(as) a buscarem modificar essa 

realidade no interior da UFERSA.  

A criação do referido coletivo é resultado de uma resistência e contestação ao 

conservadorismo nesta universidade, estando esta inserida em uma sociedade patriarcal-

racista-capitalista-heterossexista que reproduz o preconceito contra os sujeitos que com seus 

corpos, vidas e relações afetivo-sexuais subvertem o modelo hegemônico heterossexual.   

Para um militante do coletivo DêBandeira, a inserção na universidade e participação 

em um evento que abordava a temática da diversidade sexual e de gênero motivou sua 

participação em um coletivo LGBT. Vejamos sua fala: 

 

[...] a primeira vez que eu me identifiquei enquanto sujeito LGBT foi quando eu 

entrei na UFERSA, quando eu comecei a participar do movimento estudantil 

universitário e com isso veio o Encontro Nacional de Universidades sobre 

Diversidade Sexual pra Mossoró, que foi organizado pelo Divergen e mais outros 

coletivos nacionais. E esse encontro reuniu lideranças LGBTs  e eu não tinha... eu 

não tinha conhecimento da dimensão que era esse encontro. Nunca tinha participado 

de nenhum, nunca tinha nem ido, apesar dele já ter uma certa é... um certo período 

de existência, já vai bem o décimo terceiro que aconteceu aqui em Mossoró e isso 

foi um espaço muito rico que a gente teve debates assim bastante libertadores, pelo 

menos pra mim, porque era a primeira vez que eu tava participando daquilo dali e eu 

passei a identificar que nesse espaço ali existiam várias... vários coletivos e 

movimentos que atuavam em suas universidades e que começaram a fazer muita 

intervenção aqui na UFERSA, porque eles vieram no período que tava havendo o 



127 

 

final do período, a galera tava toda por aqui e tal... E eles, digamos assim, despertou 

um certo... um certo é... desejo de que aquilo dali não parasse só no ENUDS né, que 

aquilo ali permanecesse para que a desconstrução fosse permanente. E a partir disso, 

pós-ENUDS, acabou que não teve nada assim de cunho LGBT aqui na UFERSA e 

existia uma Coordenação de Diversidade Sexual do DCE, mas só teve assim como 

ação a realização do ENUDS, apesar de que pós-ENUDS rolou todo um processo 

assim de queimação aqui dentro da universidade, seja dentro do DCE, até mesmo 

dentro da própria reitoria. Os professores foram muito resistentes em relação à... ao 

evento, e isso gerou uma reviravolta tão grande na universidade que a gente 

precisava de sujeitos, de coletivos, de entidades que estivessem ali defendendo a 

importância daquele encontro aqui na universidade independente do que tenha 

acontecido, existia a... era é... digamos assim, era legitimado a ação que tava sendo 

feita e partir disso é que, digamos assim, tinha um coletivo na época que... na 

UFERSA, que era o Divergen [...]. Aí a partir disso a gente, eu digo assim, eu e 

Flávio57 que é um companheiro de luta aqui e tal a gente começou a se questionar 

sobre a necessidade de tá organizando a luta e de tá dando a cara a tapa e organizar 

pessoas pra gente poder tá criando um núcleo forte aqui dentro da UFERSA, um 

núcleo da pauta LGBT, que inclusive é a pauta que é mais batida aqui dentro da 

universidade, porque quando os grupos direitosos, conservadores e fundamentalistas 

eles vêm pra querer utilizar como argumento, utilizam o ENUDS ou até mesmo 

coisas que... falam que o DCE só faz coisa pra viado e sapatão. Foi uma coisa que a 

gente é... viu muito aqui dentro da UFERSA, durante o período de eleição do DCE 

e, a partir disso, a gente criou o coletivo DêBandeira, [...]. [...] a partir dessa 

necessidade de empoderar58, de organizar, de me construir... de construir ações e 

desenvolver ações foi que deu esse... esse pontapé da necessidade de construir um 

coletivo onde participar, de um coletivo que existisse pra essa pauta (Diego Vieira 

Machado, 21 anos – DêBandeira).  

 

                                                 
57 Atribuímos um nome fictício ao companheiro de luta, também integrante do DêBandeira, de Diego Vieira 

Machado.  
58 “Empoderamento” é um conceito que surge na língua inglesa: Empowerment, especialmente nos Estados 

Unidos. Esse conceito foi difundido politicamente a partir dos anos 1970, tendo como fortes difusores os 

movimentos feminista e negro. Esse conceito está vinculado à “teoria” do capital social que considera a 

sociabilidade como um recurso produtivo, dinamizador da economia. Em outras palavras, o capital social seria a 

dimensão social das relações econômicas (RAUDI-MATTEDI, 2005) que busca a impossibilidade da 

“humanização do capital”. Nesse processo, o “empoderamento” dos sujeitos “visa fortalecer a autoconfiança de 

grupos populacionais desfavorecidos, com o propósito de capacitar indivíduos para a articulação de interesses 

individuais e comunitários na busca do bem comum” (SILVEIRA, 2006, p. 261). Objetivando relações de 

reciprocidade e redes de confiança, a “teoria” do capital social, atrelada ao conceito do “empoderamento”, 

ampara-se no discurso na “confiança mútua” e do “bem-comum”, não levando em consideração a divisão social 

de classes. Nesse sentido, para nós, o capital social se configura como uma expressão da ideologia dominante. 

Como ideologia, o empoderamento é visto como uma forma de alcançar a democracia. Percebemos, entretanto, 

uma forte conotação liberal na formulação e desdobramento desse conceito que, como toda ideologia, despolitiza 

e nos distancia dos fundamentos do “empoderamento” como um projeto orientado pelo do Banco Mundial, que 

visa responsabilizar o sujeito pela situação precária que se encontra, incentivando-o a mobilizar seus próprios 

recursos para sair da pobreza. A este atrela-se a transferência de responsabilidades estatais para os sujeitos e os 

mecanismos do capital de ampliação da “eficiência” econômicas nos países periféricos. Nessa perspectiva, de 

mistificação do Projeto do Empoderamento balizado nas diretrizes do Banco Mundial de trato às expressões da 

“questão social”, a participação e a autonomia dos indivíduos aparecem como soluções mágicas para o problema 

da pobreza e seus desdobramentos, como se fosse a ausência delas que determinasse as desigualdades sócio-

econômicas. Parafraseando Mészáros (2009, p. 27), cremos que o capital social, oferece “personificações 

‘carinhosas’ do capital”, ao passo que garante a manutenção dos “imperativos estruturais do seu sistema como 

um todo”. É importante ressaltar ainda que, no Brasil, esse Projeto de “Empoderamento” vem sendo 

materializado em políticas e programas sociais – tais como o Programa Cisternas, o Programa Nacional do 

Primeiro Emprego, a Política de Humanização do SUS e o Projeto Autonomia das Escolas (CISNE, 2013, p. 

103; grifos da autora).  
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A fala de Diego Vieira Machado revela como a identificação da pauta da diversidade 

sexual com sua realidade de vida, ocorrida por meio da participação em um evento 

universitário, despertou a necessidade do mesmo de organizar-se politicamente.  

A aproximação com o debate e com alguns coletivos LGBT durante o ENUDS 

provocou no entrevistado o desejo e a empolgação para adotar a pauta da liberdade sexual 

como bandeira de luta em sua vida. A possibilidade de organização política ao mesmo tempo 

em que significava um processo de auto-construção de Diego Vieira Machado, possibilitava 

para o mesmo a possibilidade de mudança de uma realidade social de opressão que a 

população LGBT sofria dentro e fora do âmbito universitário. 

Além das motivações referentes ao processo de opressão vivenciado individualmente 

por ser um homem gay, o contato com outros sujeitos LGBTs, os debates realizados no 

ENUDS e a ofensiva conservadora de grande parte da UFERSA devido o preconceito, 

despertou no entrevistado a necessidade de organização coletiva.  

Dessa forma, compreendemos que a força conservadora explícita devido à realização 

de um evento que versava sobre a temática LGBT promoveu uma resistência no sujeito 

entrevistado que se desdobrou na união de forças com outros sujeitos, sendo os aspectos da 

contestação e indignação essenciais para a construção de um coletivo que empunhasse a 

bandeira da diversidade sexual na luta por direitos da população LGBT.  

As falas abaixo retratam que a motivação para participar de um coletivo LGBT partiu 

de uma trajetória de militância dos sujeitos pesquisados. Vejamos os depoimentos: 

 

Eu sempre tive muita vontade de formar um coletivo, bem lá atrás assim... quando a 

gente ainda não sabia nem como se discutir isso né... é em noventa e... sei lá em dois 

mil, dois mil e um né, e aí a gente sempre buscava, a gente sempre se reunia, e 

buscava pessoas que tinham uma experiência fora, pessoas que ouviam é... pessoas 

que vinham de paradas gays, de outros coletivos, principalmente de Natal e 

Fortaleza é... pra conscientizar, pra fazer. Então assim... era muito difícil se ter, se 

pensar, hoje não, hoje é mais fácil, [...]. Mas, assim, era sempre vontade nossa fazer 

e aí eu descobri assim é... tive oportunidade de tá com pessoas que eu já conhecia e 

que estava dentro de uma discussão, dentro de um processo de coletivo... de 

formação de um coletivo que é o DêBandeira como também tinha tido a 

oportunidade de estar no CF8, no Centro Feminista, no coletivo chamado é... 

Marcha Mundial eu já participei já.  [...] Kizomba Arco-íris e aí enfim, foi através de 

uma reunião, de um chamado do Coletivo DêBandeira que eu participei né... [...] fui 

pra uma reunião e aí descobri várias pessoas bacanas, interessantes, politizadas que 

queriam discutir, que queriam ir pra briga, que queriam realmente fazer uma 

Mossoró diferente nesse aspecto é... e aí eu me vi no DêBandeira (Laura Vermont, 

42 anos – DêBandeira). 

 

[...] desde criança eu sempre fui... sempre fui... é... sempre fui muito inquieto. Acho 

que com doze anos de idade eu comecei a minha vida de militância. Eu fazia parte 

de um Centro Social Urbano né, nas Barrocas, que aí existiam grupos de jovens, e eu 
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mais novo nunca queria participar dos grupos da minha idade, queria sempre 

participar dos grupos mais velhos, que já discutiam ditadura, discutiam Paulo Freire, 

discutiam é... o regime militar, discutiam é... as Diretas. Com doze anos de idade eu 

comecei é... a ser catequista, e aí estudava os documentos da catequese renovada, e 

isso foi me dando visibilidade e construção de sujeito porque a gente já falava de 

política, falava de marxismo, e aí eu fui crescendo com isso. Com catorze anos de 

idade eu já era da Pastoral da Juventude do meio popular, e na Pastoral a gente 

aprendia já a... a questão de gênero, o respeito às mulheres, o respeito às minorias, e 

quando fui crescendo com essas coisas é... é... em mim, que eu resolvi realmente me 

auto-afirmar e dizer assim: “É isso que eu quero, é isso que eu sinto”. Eu comecei a 

ter contato com amigos que participavam de movimentos é... é... na época GLS59, 

que fazia campanha com travestis, com gays nas ruas, distribuindo camisinhas. Eu 

tinha acesso a um jornal chamado de “Por exemplo”, que pertencia se não me 

engano ao grupo “Arco-íris” do Rio de Janeiro e aí com essas leituras, com essa 

visibilidade, eu comecei a me interessar e querer participar realmente de um 

movimento que pudesse legitimar causas de gays, lésbicas, travestis e transexuais 

(Wellington Mendonça, 42 anos – DêBandeira).  

 

A inserção em espaços de discussão e organização coletiva permeou a trajetória de 

Laura Vermont e Wellington Mendonça. No caso de Laura Vermont, mesmo em um momento 

e contexto sócio-histórico em que o debate da sexualidade era menos difundido, o contato 

com outros sujeitos LGBT, por intermédio das experiências destes, despertou nela a vontade 

de formar um coletivo que pautasse a defesa da liberdade de orientação e expressão sexual. 

Mais tarde, após ter passado por outros espaços de militância, a entrevistada teve a 

oportunidade de conhecer e participar do coletivo DêBandeira.  

A trajetória de vida de Wellington Mendonça é marcada pela inserção em espaços 

que fomentavam um debate alinhado a uma perspectiva de esquerda, locais estes que 

possibilitaram a politização deste, forjando, assim, a consciência de luta para a mudança da 

realidade. O debate e a defesa dos direitos humanos estiveram presentes na sua trajetória e 

propiciou em conjunto com a auto-afirmação da sua homossexualidade o despertar para a 

necessidade de organização política em defesa da diversidade sexual e de gênero. Nessa 

esteira, a aproximação com leituras, sujeitos e coletivos LGBT foram imprescindíveis na sua 

iniciação no movimento LGBT.  

Quando questionamos se os sujeitos da nossa pesquisa participam ou já participaram 

de outro(s) espaço(s) de militância, obtivemos as seguintes respostas:  

 

Depois da entrada na universidade, aí eu participei é... logo no começo, acho que foi 

o primeiro movimento. Participei da Batucada Feminista, aí... ainda tentei me 

aproximar um pouco da Marcha Mundial de Mulheres, mas acho que politicamente 

e um pouco do próprio campo teórico não era o... aquilo que eu esperava. Eu acho 

que nunca se debateu dentro da Marcha a questão de raça, então eu sempre me sentia 

                                                 
59 Sigla referente a Gays, Lésbicas e Simpatizantes.  
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deslocada, debate não foi apresentado pela Marcha, mas foi um espaço de militância 

muito importante, foi bem importante, mas foi lá que eu comecei a sacar o que é que 

eu achava interessante ou não na militância. Foi mais ou menos isso. Depois fui pro 

Movimento Estudantil né, e aí a gente coordenou o Diretório Central dos Estudantes 

da UFERSA e foi uma experiência assim é... que mudou totalmente minha trajetória, 

a minha militância. Aí depois do DCE, a gente... no DCE ainda né, a gente se 

engajou no movimento popular que foi o Pau de Arara60, que acabou né desaguando 

em muitas outras discussões e outros desfechos, mas foi um movimento bem 

importante também, acho de Mossoró. Acho que foi também um divisor de águas, 

de articulação. Aí, enfim, todas as lutas de gênero, de lutas populares em comum 

que eu acho que tem uma vibe61 parecida com a minha eu tenho participado. E nesse 

último período, ano passado a gente começou a construção da Marcha das Mulheres 

Negras aqui em Mossoró que pra mim foi uma das experiências... foi curta, foi 

pontual, eu acho que a gente tem que retornar, mas foi uma das experiências mais 

é... mais maravilhosas pra mim dentro da militância. Foi muito bom tá construindo 

algo, não disputando algo, não tendo uma orientação viciada já, determinadas 

leituras viciadas, pra mim foi maravilhoso. E há um ano eu me organizo dentro do 

Partido dos Trabalhadores pela Articulação de Esquerda que... essa organização 

partidária ainda é uma coisa nova pra mim, ainda tô entendendo né, como é que é, 

quem são os sujeitos e tal. Mas tá sendo uma experiência bem interessante (Luana 

Barbosa Pereira, 24 anos – Divergen).  

 

[...] eu identificaria o CRDH, o GEDIC, aqui na universidade mesmo começou a se 

construir outros grupos que discute gênero e também tá puxando o debate sobre 

LGBTfobia, [...]. [...]. Eu me aproximei um pouco da militância petista, construo a 

Juventude de Articulação de Esquerda, apesar de não ser filiada ainda, mas tô 

naquela (Andréia Pereira, 27 anos – Divergen).  

 

[...] além do Divergen eu atuo no Centro de Referência dos Direitos Humanos né... 

Já fui estagiário e hoje é... fico mais na parte consultiva junto com os professores e 

orientadores e tal. [...] acabo atuando no Centro de Referência em Direitos Humanos 

nas áreas de... de gênero e diversidade, principalmente diversidade sexual e também 

na área agrária. [...] eu atuo com assessoria jurídica aos movimentos sociais de modo 

geral, e... mais fortemente na área dos Direitos Humanos, dentro desses dois eixos 

né, tanto da sexualidade, mas também assessoria ao campo porque é um pouco de 

onde eu venho. Eu venho de comunidade rural, filho de agricultor e sempre trouxe 

essa pauta da reforma agrária muito fortemente. Então acabo levando esses dois 

carros-chefe de militância né [...] pra... na frente (Rafael Guilherme Silva Pereira, 24 

anos – Divergen). 

 

Percebemos que, com relação aos espaços de militância que os sujeitos do Divergen 

participam ou já participaram, existe em comum a entrada na universidade como espaço que 

                                                 
60 Esse movimento, surgido em Mossoró-RN no início do ano de 2013, foi fruto “[...] da articulação entre as 

entidades estudantis das universidades (Diretórios e Centros Acadêmicos), e entre os Grêmios Estudantis do 

IFRN e demais escolas secundaristas – em reuniões que congregavam boa parte dessa juventude organizada e 

indignada – um movimento preocupado com a qualidade do serviço de transporte público e a garantia deste, 

como direito da população. Intitulado de ‘Movimento Pau de Arara’ (MPA), por fazer alusão ao veículo precário 

de transporte, regionalmente conhecido e ainda utilizado no nordeste brasileiro, o que se assemelha com a 

realidade dos transportes coletivos de Mossoró, esse movimento organizado pela juventude mossoroense, já 

sinaliza propostas de pautas e de ações diretas em suas primeiras reuniões convocadas pelo movimento estudantil 

da cidade. A partir de uma pauta construída de forma coletiva em algumas reuniões, que abarca demandas de 

sujeitos das mais variadas localidades de Mossoró e de diferentes realidades, o chamado MPA, adensa sua luta e 

se propõe a realizar atos públicos e intervenções visuais por toda a cidade” (COSTA, 2015, p. 44).  
61 Energia.  
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possibilitou a inserção em movimentos sociais, grupos de estudos, projetos de extensão, 

dentre outros.  

Como já discutimos de forma breve anteriormente, a universidade “[...] constitui 

lugar de correlação de forças no qual se provoca processos de socialização constante, seja 

para colaborar para a manutenção da ideologia liberal-burguesa, ou pra transgredi-la” (CRUZ, 

2012, p. 52).  

As falas acima revelam que a experiência na universidade promoveu nos sujeitos 

pesquisados questionamentos à ordem social estabelecida que se desdobraram na inserção 

destes em diversos espaços de militância para tentativa de mudança na realidade. 

Chamamos atenção para o fato de que mesmo que o CRDH e o GEDIC não sejam 

necessariamente espaços de militância, Andréia Pereira e Rafael Guilherme Silva Pereira 

consideram aqueles espaços locais em que utilizam as questões que são objetos de estudo e 

intervenção (gênero, sexualidade, diversidade, reforma agrária) como bandeiras de luta.  

Seguem abaixo as experiências de militância dos componentes do coletivo 

DêBandeira.  

 

[...] eu participo de vários espaços de militância (risos). [...] o primeiro espaço de 

militância que eu participei assim foi é... no Grêmio Estudantil do Abel. Eu fui 

estudante do PRONATEC62, eu entrei no IFRN pelo PRONATEC, fiz dois cursos lá 

pelo PRONATEC e depois eu entrei no subsequente. Fui diretor do Grêmio 

Estudantil do IFRN. [...]. Pós-Grêmio eu participei do Movimento Pau de Arara 

sobre o aumento do... da passagem e pós-Pau de Arara eu entrei para o Partido dos 

Trabalhadores em 2013. Aí a partir do Partido dos Trabalhadores eu comecei a 

militar pelo Movimento Estudantil no Movimento de Pé no Chão, que eu entrei 

dentro do PT eu era... eu fazia parte do Coletivo Petista Revolução Democrática, um 

coletivo avulso dentro do PT, não era de nenhuma tendência. O PT tem as suas 

tendências e após é... alguns anos... nos dois anos dentro do PT eu entrei na 

UFERSA, aí aqui dentro da UFERSA eu comecei a militar pelo Movimento de Pé 

no Chão, como o decorrer do tempo eu... depois das eleições de 2014 eu... antes na 

verdade, a gente é... não... pós 2014 a gente viu a necessidade de tá adentrando a 

uma tendência dentro do Partido. E a gente tem uma possibilidade muito grande com 

o deputado estadual Fernando Mineiro, que faz hoje parte da CNB, que é a 

Construindo Novo Brasil e me identifiquei logo quando a gente adentrou pra dentro 

da CNB. Dentro da CNB acabou que o Movimento de Pé no Chão, o movimento 

estudantil deixou de existir e passou a existir a Para Todos, que nasce do Movimento 

Estudantil Nacional e lançou isso aqui. Com esse movimento todinho da JCNB, a 

gente começou a construir a CUIA63, que foi o Centro Urbano de Intervenções 

Artísticas, que foi uma ocupação cultural que a gente fez lá na Praça Dom João, mas 

acabou que o movimento é... parou e... por falta de incentivo, por mais que, por 

exemplo, por ser do PT e por o PT está também na Secretaria de Cultura na época 

                                                 
62 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foi criado pelo Governo 

Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. 
63 O Centro Urbano de Intervenções Artísticas (CUIA) é um espaço, atualmente sem funcionamento, que buscou 

“[...] promover e incentivar os artistas locais, divulgando e expondo seus trabalhos, além de incentivar o 

surgimento de novos talentos através da promoção de atividades culturais” (COSTA, 2015, p. 58).  
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mas [...], o pessoal da DS64, que é outra tendência que não... não bate com a minha, 

há esses choques. Aí o movimento não andou e morreu. A partir dentro do PT eu 

também comecei a militar dentro do setorial LGBT né, [...] e dentro dessas 

articulações a gente conheceu a... a ArtGay65 e a ABGLT. E a ArtGay foi pra onde a 

gente acabou sendo direcionado, por ser do Partido e também por existirem essas 

negociações internas em relação ao movimento LGBT dentro do Partido. Porque o 

setorial tem inserção nacional, tem inserção em conselhos a partir desses 

movimentos, então isso são questões que são negociadas. Aí a partir da ArtGay a 

gente tem participado dessa rede, do PT, setorial LGBT do PT, Movimento Para 

Todos do Movimento Estudantil, a ArtGay, militando na... na letra G66, também é... 

deixe eu ver aqui... Coletivo Dêbandeira né aqui em Mossoró, [...] (Diego Vieira 

Machado, 21 anos – DêBandeira).  

 

Hoje eu componho o coletivo DêBandeira no âmbito municipal, no nível estadual 

sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, que sou coordenador do setorial LGBT 

que era pra nortear ou norteia, ou então propõe a se nortear as políticas LGBT da 

população LGBT no modo geral, nas políticas públicas do PT. E a nível nacional 

nós compomos a ArtGay né, que é uma articulação, uma articulação brasileira de 

homens gays né, que temos em todo Brasil né, somos muitos e estamos espalhados 

em quase todos os estados do Brasil, e é onde a gente compõe mais as pautas 

nacional né, que é pra servir de base, norte pro município, pros municípios 

(Leonardo Moura, 29 anos – DêBandeira).  

 

Sim, já participei. Atualmente é o DêBandeira, mas eu sou simpatizante, eu dialogo 

muito com o Centro Feminista (Laura Vermont, 42 anos – DêBandeira). 

 

LGBT não. Atualmente eu estou realmente no Coletivo DêBandeira, tá certo? Eu 

tive contato, diálogos, com a Habeas Corpus, de Natal, dos anos 90, é... os gays e 

companhia do Recife, eu tinha contato, com amigos da faculdade quando eu 

estudava é... é... em Recife, com o pessoal do Movimento Negro do Recife, que 

também discutia a questão LGBT. No passado, eu tive contato com outros 

militantes, com outros grupos (Wellington Mendonça, 42 anos – DêBandeira). 

 

Diferentemente de Leonardo Moura, Laura Vermont e Wellington Mendonça, que 

tem a militância focada, basicamente, nas questões relativas à diversidade sexual e de gênero, 

o militante Diego Vieira Machado possui experiência em diversos espaços de militância 

(coletivo LGBT, movimento estudantil e partido político). 

Percebemos que a inserção no Partido dos Trabalhadores norteou e norteia a maior 

parte da trajetória militante de Diego Vieira Machado, processo que ocorre também com o 

militante Leonardo Moura. Isso possibilitou aos entrevistados um entendimento das 

articulações que existem no interior do partido e deste com os movimentos sociais os quais 

participam, que são, na sua grande maioria, orientados pelas diretrizes desse partido político. 

Contudo, não há nas falas dos referidos militantes uma compreensão crítica desse conjunto de 

                                                 
64 Democracia Socialista.  
65 “Articulação Brasileira de Gays é uma Rede nacional com a missão de lutar contra o Machismo, Racismo e 

Homofobia”. Disponível em: <http://artgays.blogspot.com.br/2015/06/historia.html>. Acesso em: 12 fev. 2017.  
66 Gays.  

http://artgays.blogspot.com.br/2015/06/historia.html
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relações e quais as implicações destas na condução das lutas em defesa da liberdade de 

orientação e expressão sexual.  

Nesses diversos espaços de militância e/ou no coletivo LGBT que participam, a 

maioria dos sujeitos da nossa pesquisa afirmaram que, em algum nível, sofreram preconceito 

e discriminação e/ou perceberam tais práticas nesses espaços. 

 

Com certeza, sempre existiu. Nunca foi uma coisa fácil não. Por mais que a gente 

falasse do amor ao próximo, falasse é... da questão da partilha, do bem comum, da 

solidariedade fraterna, das utopias, das amarras, das opressões, de você empoderar o 

sujeito, de você compreender o sujeito enquanto ser, enquanto essência, eu sempre 

percebi um olhar diferenciado por ser gay, [...], por ser pobre, tá certo? Tudo isso 

interferia muito no meu processo de construção também enquanto sujeito 

(Wellington Mendonça, 42 anos – DêBandeira).  

 

[...] eu possuo um alinhamento de esquerda e os espaços que eu tenho participado na 

maioria são de esquerda e as pessoas de esquerda, mas às vezes eu percebo alguns... 

alguns comentários que são um pouco é... LGBTfóbicos e que muita das vezes 

reproduz algum tipo de violação de direitos e isso acaba que é um pouco... um pouco 

não... isso é bastante é... preocupante, porque a gente acaba... se sente também um 

pouco violado por conta muitas vezes não se sentir confortável por saber que aquela 

pessoa tá reproduzindo aquilo dali. Mas isso também é uma coisa que é combatido 

numa ação pedagógica, numa ação de intervenção. Mas nesses espaços não... 

assim... que tenha sido diretamente violado, discriminado, mas eu já percebi isso, 

não aconteceu comigo diretamente, mas isso começou a se construir, mas eu 

desconstruí porque eu sabia que aquilo dali poderia acontecer então... Eu já sinto que 

aquilo dali vem, que vai vir uma LGBTfobia pra cima (risos) da minha pessoa e eu: 

“Opa!”. Já corto, já repreendo e dá certo (Diego Vieira Machado, 21 anos – 

DêBandeira). 

 

E como (risos). Principalmente dentro do partido. Olhe, na Conferência Nacional da 

JAE (Juventude de Articulação de Esquerda), eu também num sei qual é o seu 

posicionamento em relação a isso, mas eu tenho o meu muito demarcado. Uma das 

meninas que foi facilitar o espaço LGBT, a primeira coisa que a menina disse é que 

não existia bifobia. E aí assim: foi uma coisa que me tocou diretamente, assim como 

a outra declaração dela de que as mulheres cis e as mulheres trans não poderiam ir 

ao mesmo banheiro porque as mulheres trans poderiam estuprar mulheres cis. E eu 

fiquei revoltada assim. Então eu acho que dentro do partido político debater essas 

questões ainda é uma coisa muito atrasada ou muito viciada do que a perspectiva de 

determinados movimentos que trazem a causa LGBT. O que eu não consigo 

conceber é como uma pessoa que se auto-denomina bissexual dizer que não existe 

bifobia, que bifobia não é opressão, é preconceito, sabe? Eu acho que há um 

equívoco teórico muito grande, prático, principalmente prático. Então eu acho que 

minha maior decepção com a pauta foi essa assim. [...]. Eu fui a um EME67 da UNE 

que eu fiquei profundamente descontente porque eu ouvi muita transfobia. É um 

movimento que tem muita coisa ainda pra melhorar na pauta das trans porque eu vi, 

num foi ninguém que me disse, eu vi no EME que eu fui as meninas da Marcha68 

praticamente expulsaram uma companheira trans lá e era uma companheira trans que 

já tava com um processo, olhe só, já tava com um processo muito avançado, já tava 

com cabelão, já tava com peito, já tava com tudo. E queriam expulsar a menina, 

porque a menina era homem sabe? (Luana Barbosa Pereira, 24 anos – Divergen).  

                                                 
67 Encontro das Mulheres Estudantes da UNE.  
68 Marcha Mundial de Mulheres.  
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As falas acima retratam que, apesar dos sujeitos estarem inseridos em espaços 

alinhados com a perspectiva de esquerda, o preconceito referente às orientações sexuais e 

identidades de sexo divergentes do padrão heterossexual existe e é reproduzido.  

Isso nos faz refletir: até que ponto a pauta da diversidade é acolhida pela esquerda? 

Historicamente a esquerda tratou as questões referentes à sexualidade como pauta inferior 

frente às demandas econômicas pelas quais lutavam a classe trabalhadora. Como já 

abordamos anteriormente, a perspectiva economicista adquiriu supremacia na condução da 

compreensão da realidade social e das táticas de luta. Dessa forma, a dimensão do combate à 

exploração foi encarado como objetivo principal da esquerda, negligenciando, portanto, o 

combate às opressões.  

A “esquerda tradicional69”, corrente fruto do movimento operário, teve como norte 

uma compreensão economicista da vida social, sendo as questões referentes ao campo da 

individualidade desvalorizadas. Segundo Santos (2005) 

 

Esse legado insiste em se reproduzir, especialmente, no âmbito partidário. Por seu 

intermédio, exploração e opressão são entendidas de modo separado e pensar numa 

dessas modalidades significa desvalorizar a outra. A “esquerda tradicional” pautou 

sua agenda no combate à exploração e, neste sentido, ancorou suas lutas numa 

objetividade economicista separada e, em determinadas conjunturas, em aberta 

oposição à subjetividade (SANTOS, 2005, p. 18).  

 

No Brasil, por exemplo, as LGBTs se organizam há décadas na luta pelo 

reconhecimento de seus direitos, “[...] mas nem sempre conseguiram mobilizar, efetivamente, 

o apoio dos partidos de esquerda, aliás, sendo este um processo mundial, tem colocado em 

discussão o próprio conteúdo das lutas partidárias” (SANTOS, 2005, p. 18). 

Sabemos que a esquerda não é composta apenas por partidos políticos, mas a 

realidade retratada por Diego Vieira Machado e Luana Barbosa Pereira demonstra como as 

questões atinentes à diversidade sexual e de gênero ainda são tratadas nos partidos de 

esquerda pela ótica do preconceito e com demonstrações claras de discriminação, como 

visualizamos na fala da militante Luana Barbosa Pereira.  

                                                 
69 “O termo ‘esquerda tradicional’ se refere aos segmentos que se identificavam com uma leitura da realidade 

fortemente determinista em relação ao pressuposto de que o econômico determina, de modo mecânico, todas as 

dimensões e complexos sociais particulares. Refere-se, também, à identificação da esquerda e de suas 

organizações partidárias aos postulados do stalinismo” (SANTOS, 2005, p. 18).  
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Além dos comentários LGBTfóbicos, percebidos por Diego Vieira Machado, que 

representam uma violação de direitos, a fala de Luana Barbosa Pereira expressa os equívocos 

que existem com relação à bissexualidade, como se esta forma de orientação sexual não 

sofresse opressão na sociedade, além das falas e atitudes transfóbicas que a militante 

presenciou em alguns espaços de militância de esquerda.  

Tais espaços não estão isentos da reprodução de preconceitos e de atitudes de 

violação aos direitos humanos. Isso porque a base material que sustenta a ideologia machista, 

racista e LGBTfóbica não foi alterada. A reprodução, portanto, dessas ideias tendo como solo 

a alienação produzida por essa sociedade, espraia-se para o conjunto das relações sociais e dos 

espaços, sejam estes de direita ou de esquerda. Com isso, não estamos justificando o uso dos 

preconceitos, mas tão-somente buscamos, em uma perspectiva de totalidade, compreender 

suas raízes em uma sociedade que nega reiteradamente a diversidade como forma de manter a 

estabilidade e coesão social.  

Entendemos que o campo da esquerda tem, potencialmente, a capacidade de 

questionar a exploração e a opressão que estruturam a sociabilidade capitalista, mas isso não 

significa, mecanicamente, a adesão imediata, total e irrestrita de todos os sujeitos que o 

compõe, haja vista que a ideologia dominante, apesar das investidas contra-hegemônicas 

promovidas por sujeitos individuais e coletivos, permanece forte e legitimada socialmente. 

O rompimento com os preconceitos, mediante a mudança nas atitudes individuais, 

são extremamente relevantes, contudo, é imprescindível tecer forças e construir alianças na 

alteração das bases que estruturam socialmente as opressões, o que passa, necessariamente, 

por questionamentos individuais. São dimensões, portanto, complementares e indissociáveis.  

Uma entrevistada apontou que não sentiu preconceito com relação à sua orientação 

sexual nos espaços de militância os quais participa. Vejamos sua fala: 

 

Não. Pela orientação não. Às vezes a gente vê um... uma... talvez seja até pela... a 

coisa política, a estrutura, a falta de voz de mulheres lá dentro. Eu vejo mais em 

relação a gênero, de tentar calar pelo fato de ser mulher, de não abrir muito espaço, 

não respeitar por ser mulher, mas em relação à orientação não, tanto que a gente até 

se organiza dentro de um coletivo específico: JAE LGBT, dentro da própria 

tendência pra puxar o debate e se organizar melhor (Andréia Pereira, 27 anos – 

Divergen).  

 

A entrevistada aborda o silenciamento das mulheres nos espaços de esquerda. 

Seguindo a compreensão das questões da sexualidade, as mulheres também foram 

historicamente subalternizadas e invisibilizadas no campo da esquerda.  
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Gurgel (2010) ao tecer uma retrospectiva histórica da luta das mulheres ao longo dos 

séculos, aborda que a entrada destas  

  

[...] no mundo do trabalho enfrentou forte resistência de parte dos trabalhadores que, 

dominados pela ideologia patriarcal, consideravam essa presença além de uma 

ameaça aos seus empregos, mas também uma deturpação do papel tradicional das 

mulheres que para eles deveria se reduzir ao cuidado do lar. [...] além desse 

enfrentamento, tiveram que desafiar as próprias organizações sindicais para aceitá-

las como parte e, portanto, assumirem suas reivindicações por salários iguais e 

direitos políticos (p. 4).  

 

Os partidos de esquerda, de acordo com Gurgel (2010), resistiam em encampar as 

bandeiras de luta das mulheres, sendo estas muitas vezes “[...] ridicularizadas em suas 

manifestações no interior destas organizações” (p. 6).  

A opressão das mulheres continua sendo uma realidade nos espaços de esquerda, 

demonstrando a permeabilidade do patriarcado e do machismo em todos os espaços e 

instituições sociais.  

Por mais que a militante Andréia Pereira não perceba no âmbito dos espaços que 

participa preconceito diante da orientação sexual divergente do padrão heterossexual, 

percebendo de forma explícita, a opressão das mulheres nesses espaços, é preciso 

problematizar sua concepção de que devido LGBTs se organizarem dentro da tendência do 

partido a qual faz parte, não há discriminação com base nas orientações e expressões sexuais.  

A organização política dos sujeitos ocorre no bojo das relações antagônicas que se 

estabelecem na sociedade, promovendo em alguns sujeitos a indignação frente a alguma 

injustiça social. A identificação com a situação de exploração e opressão vivenciada pelo(a) 

outro(a) desencadeia a necessidade da organização coletiva para enfrentar a desigualdade 

vivenciada.  

Dessa forma, a organização de sujeitos LGBT no interior do partido, precisa ser 

compreendida como um processo de conquista e disputa, mediante a exposição desses sujeitos 

das suas demandas que possui particularidades, haja vista que  

 

As formas de opressão caracterizam situações particulares em que determinados 

segmentos só aparentemente estão incluídos no circuito de direitos supostamente 

universais, mas, na realidade cotidiana, são alvo de discriminação, de preconceito e 

de violação de direitos, em face da não aceitação social da diversidade [...] 

(SANTOS, 2005, p. 18).  
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Nesse sentido, a existência de uma organização coletiva de sujeitos LGBT no partido 

político não necessariamente significa uma aceitação completa por esse sujeito coletivo das 

pautas, objetivos e estratégias de luta dos segmentos que divergem do modelo heterossexual 

imposto socialmente. Assim, o preconceito mesmo que não esteja explícito, pode estar velado 

em atitudes de membros, compreensão política do partido, restrita legitimidade da 

participação das LGBTs no espaço partidário, dentre outros aspectos, que precisam ser 

analisados e enfrentados teórica e politicamente.   

 

4.2 Coletivos LGBT de Mossoró-RN: histórico, composição, principais propostas e ações 

 

Sobre o histórico de surgimento do coletivo DêBandeira, relata-nos o entrevistado 

Wellington Mendonça:  

 

[...] eu sempre tive uma inquietação muito grande em construirmos um espaço de 

discussão, além de um espaço de discussão eu tinha vontade de fazer um trabalho de 

base, de poder andar nas periferias e acolher travestis, acolher gays mais... mais 

afeminados, estigmatizados e tal... Eu levei essas inquietações para a sala de aula 

[...] e aí eu chocava muito quando eu, nas minhas salas de aula [...] eu abria a 

discussão com relação à questão de gênero e do respeito à diversidade. Aí foi aí que 

eu tive um aluno né, que começou a discutir depois que acabou o período letivo nós 

começamos também a falar abertamente das identidades de gênero da gente e aí teve 

o ENUDS aqui em Mossoró, que eu participei e quando o ENUDS terminou eu 

chamei esse... esse meu aluno e aí disse: “E aí, vamos ficar calados? O ENUDS vai 

ser apenas uma chuva, que veio, molhou a terra e vai simbora, nada vai ficar?” E aí 

eu expus... expus pra ele as minhas ideias. Na época é... ele já militante do é... do 

partido político, nós conversamos e tentamos construir o setorial LGBT deste 

partido, só que o setorial não andou, não caminhou, é... não tinha ação, até que a 

gente se inquietou e disse: “Não peraí, se o setorial é amarrado, vamos juntar mais 

pessoas que também querem, tão inquietos pra fazer um trabalho e vamos juntar as 

pessoas e criar um coletivo?” Aí nós juntamos um grupo de dez pessoas e 

começamos então a discutir essa possibilidade, de repente, de construir esse espaço 

chamado Coletivo DêBandeira, pra gente então começar a corporificar essa luta aqui 

em Mossoró (Wellington Mendonça, 42 anos – DêBandeira).  
 

Pela fala do entrevistado, o coletivo DêBandeira surgiu por intermédio das 

inquietações de sujeitos sobre as questões relacionadas ao campo do gênero e da sexualidade. 

O conhecimento e o debate sobre tais questões na sala de aula, por meio das reflexões 

provocadas pelo entrevistado, causavam polêmica nesse espaço e em conjunto com a 

realização do XII ENUDS70, evento histórico sobre diversidade sexual e de gênero ocorrido 

                                                 
70 Debateremos mais detidamente sobre esse evento, quando expusermos páginas adiante, sobre as bandeiras de 

luta e ações desempenhadas pelo Divergen.  
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na cidade de Mossoró-RN entre os dias 12 a 16 de dezembro de 2014, motivaram o sujeito da 

nossa pesquisa a pensar na possibilidade de criação de um coletivo que pudesse encampar a 

luta em defesa da liberdade de orientação e expressão sexual. 

A identificação de Wellington Mendonça com um aluno, no que tange à orientação 

sexual, foi um fator imprescindível na percepção da opressão sofrida por uma sociedade 

heterossexista e, portanto, na necessidade de se mobilizarem para mudar a realidade 

vivenciada.  

Com os obstáculos para fazer avançar a pauta da diversidade sexual no setorial 

LGBT do partido71 ao qual são militantes, o entrevistado e seu aluno, em conjunto com outros 

sujeitos, criaram o coletivo DêBandeira em Mossoró-RN para materializar as lutas em prol 

dos direitos da população LGBT.  

Percebemos que a injustiça percebida por Wellington Mendonça foi partilhada com 

outros sujeitos em uma identidade grupal, o que possibilitou uma ação coletiva. Como 

consequência,  

 

A ação coletiva coloca as relações vividas num novo patamar. Vislumbra-se a 

possibilidade de não apenas se revoltar contra as relações predeterminadas, mas de 

alterá-las. Questiona-se o caráter natural dessas relações e, portanto, de sua 

inevitabilidade. A ação dirige-se, então, à mobilização dos esforços do grupo no 

sentido da reivindicação, da exigência para que se mude a manifestação da injustiça 

(IASI, 2011, p. 29).  

 

Com relação ao surgimento do Divergen, falam os sujeitos da pesquisa Rafael 

Guilherme Silva Pereira e Luana Barbosa Pereira:  

 

Dessa necessidade de maior representatividade, dessa necessidade enquanto 

estudantes universitários de poder trazer o debate da diversidade sexual pra dentro 

da UFERSA, já que ainda reprime esse debate né... e a gente se sentia muito sub-

representado, a gente se sentia como... como... aqueles sujeitos que ao mesmo 

tempo... a mesma relação de opressão que a gente sentia nas nossas casas acabava 

sendo reproduzida na universidade, num ambiente que deveria ser um ambiente 

onde a gente pudesse democratizar todos os debates. E aí o Divergen surge dessa 

necessidade de representatividade, mas também da necessidade de ter uma ação 

concreta é... real dentro da pauta LGBT né? Nós não queríamos nos limitar a 

debater, nós queríamos agir. E aí o Divergen ele... ao mesmo tempo que ele se forja 

dentro de um espaço de militância, de militância LGBT, que começava a disputar o 

debate no âmbito da UFERSA de Mossoró, ele também surgia como um espaço 

onde a gente poderia construir projetos, construir ações concretas de militância, [...]. 

E a gente pensava que era necessário haver um espaço de organização coletiva pra 

esse segmento que até então... a gente... nós mesmos na universidade nos sentíamos 

é... soltos né? Então, meio que o Divergen surge nesse contexto. É... eu não lembro 

exatamente agora o ano, mas foi 2012... 2012 que o Divergen surge... e aí desde 

                                                 
71 O partido ao qual Wellington Mendonça se refere é o PT.  
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então que a gente vem se organizando [...] (Rafael Guilherme Silva Pereira, 24 anos 

– Divergen).  

 

[...] o Divergen surgiu né dessa história da trajetória do GEDIC. O GEDIC que é o 

Grupo de Estudos em Direito Crítico, Marxismo e América Latina e... a gente 

começou a pensar em uma extensão pra trabalhar a questão de diversidade sexual e 

de gênero e aí... “Como é que sai e tal, o que é que a gente faz?” E aí a gente juntou 

né, vamo trabalhar com diversidade que vem o Di e o gênero, por isso que ficou 

Divergen, também de divergir, de ir contra às ideias e tal. E foi um processo... o 

processo de construção do Divergen foi muito bacana sabe? Tinha outros sujeitos, 

foi muito legal, muito legal. E aí começou por essa necessidade. Alguns por 

necessidade de motivação própria, eu... eu me auto-afirmo enquanto pessoa LGBT, 

mas tinha uma companheira que era hétero e queria construir o Divergen porque o 

irmão era gay, se sentia... como que ele... queria entender um pouco mais o que era 

isso tipo de opressão e tal. E aí a gente começou nossos trabalhos, a gente conseguiu 

aprovar um projeto, um edital interno da UFERSA, então nós conseguimos 

financiamento para bolsista e aí durante esse ano a gente fez várias atividades né de 

articulação dentro da universidade, é... nos assentamentos que a gente visitava, então 

foi uma ação bem assim... Aí nós nos articulamos nacionalmente e chegamos a 

conhecer o... o coletivo de Fortaleza e a gente né, juntos a gente chamou o ENUDS 

né? A gente foi participar do ENUDS, foi em Matinhos... aí do ENUDS Matinhos a 

gente se articulou nacionalmente e puxou a sede do próximo encontro (Luana 

Barbosa Pereira, 24 anos – Divergen).  

 

A necessidade de debater as questões relacionadas à diversidade sexual e opressão 

sentida na sociedade, e mais especificamente na universidade, foram motivações 

fundamentais para a criação do coletivo Divergen. Nesse sentido, debater a pauta LGBT e 

promover ações concretas para o combate às violações aos direitos desse público necessitava 

de representatividade, situação que levou alguns(as) universitários(as) a buscarem organizar-

se politicamente no âmbito da UFERSA. Pela fala de Rafael Guilherme Silva Pereira 

percebemos que o Divergen sentia a necessidade de construir ações políticas, por meio de 

projetos e outros instrumentos, que pudessem extrapolar os muros da universidade.  

O depoimento de Luana Barbosa Pereira revela que o coletivo Divergen surgiu das 

discussões de um grupo de estudos da universidade, o GEDIC, que fomentou em alguns(as) 

participantes a necessidade de construir ações em defesa da diversidade sexual e de sexo. 

Assim como no Dêbandeira, os sujeitos que iniciaram a construção do Divergen tinham 

motivações próprias referentes à opressão que sofriam por serem LGBTs ou, no caso mais 

específico desse segundo coletivo, agregando também uma mulher heterossexual que percebia 

a opressão sofrida por um familiar. 

A inserção do coletivo em um projeto de extensão possibilitou o desenvolvimento de 

ações para além do âmbito da UFERSA, chegando a levar o debate da diversidade sexual e de 

sexo ao meio rural e estabelecendo, a partir da participação em um evento nacional, uma 

articulação com um coletivo de outra cidade, o que resultou na escolha desta parceria para 
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estar à frente da organização do XII ENUDS, ocorrido em Mossoró-RN no mês de dezembro 

de 2014, como já citamos linhas atrás.  

Com relação ao quantitativo de integrantes e à composição pelos diversos sujeitos da 

sigla LGBT nos coletivos pesquisados, temos: 

 

[...] compõe o grupo do zap72 e do face73, nós temos umas vinte pessoas, agora de 

atuação mesmo hoje em dia, eu costumo dizer que nós temos seis pessoas. Seis 

pessoas que querem, que tem vontade e mais: é... a maior expressividade dentro do 

coletivo é a sigla G. Os gays realmente que tem uma atuação, que tem a vontade, 

está então discutindo as políticas públicas, as ações afirmativas LGBT. A presença 

lésbica chegou agora, tá bom? Nós estamos com algumas componentes, integrantes 

lésbicas que tão querendo discutir a pauta das lésbicas. Nós não temos travestis, nós 

não temos transexuais dentro do coletivo. Não conseguimos ainda travar um 

diálogo, acirrar um diálogo com essas pessoas, que elas possam vir e se empoderar. 

O maior respaldo do coletivo hoje são gays (Wellington Mendonça, 42 anos – 

DêBandeira).  

 

[...] a gente tem agora, dentro do grupo umas quinze pessoas e a maioria 

seguramente é de mulheres, é de mulheres. Eu acho que trans a gente tem menos. 

Tem Gisele74 que tá participando agora, tem um companheiro trans que tá 

participando agora é... mas é mais mulheres. Tem duas meninas que são hétero e as 

demais são bissexuais, lésbicas deixe eu ver... eu acho que são... a maior parte é 

bissexual, lésbicas eu acho que tem duas, tem duas (Luana Barbosa Pereira, 24 anos 

– Divergen).  

 

Existem diferenças entre a composição do DêBandeira e do Divergen. Enquanto que 

no coletivo DêBandeira a predominância são de homens gays, com uma participação recente 

de mulheres lésbicas e a inexistência de pessoas trans, o coletivo Divergen possui maior 

diversificação com relação as letras da sigla LGBT, contando com mulheres lésbicas, 

bissexuais e pessoas trans, ainda que a participação destas últimas, seja ainda bastante 

pequena. Ressaltamos, ainda, que no Divergen, diferentemente do DêBandeira, há uma maior 

participação de mulheres.  

Duas questões precisam ser problematizadas com base nessas composições, que se 

expressam não apenas na realidade do movimento LGBT em Mossoró-RN, mas é 

característica presente na configuração histórica do movimento LGBT no Brasil. Além da 

situação das lésbicas no movimento, que já explicitamos anteriormente, com relação à 

invisibilidade imposta a estas e não acolhimento das suas demandas, o que gerou a criação de 

muitos coletivos lésbicos por meio do desmembramento de movimentos protagonizados em 

                                                 
72 Refere-se à WhatsApp, aplicativo de comunicação por mensagens instantâneas.  
73 Refere-se à rede social Facebook.  
74 Nome fictício que atribuímos à companheira de luta, também integrante do Divergen, de Luana Barbosa 

Pereira. 
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sua grande maioria por homens, chamamos atenção para a baixa participação de pessoas trans 

nos movimentos mistos75. Uma explicação para esse fenômeno reside no fato de que 

 

Movimentos mistos, [...], demonstraram historicamente não estarem isentos da 

reprodução de lógicas sexuais de poder hierarquicamente determinadas, vide os 

grandes rompimentos que deram origem a movimentos de lésbicas, fora dos 

movimentos LGBTs. A presença de travestis e transexuais no interior dos grupos, 

tornando sólidas (corporais) as diferenças entre orientação sexual e identidade de 

gênero, não necessariamente garantia que essas especificidades fossem pautadas 

como bandeiras de lutas (LINO; FREITAS; BADARÓ; AMARAL, 2011, p. 6). 

  

Mesmo que na cidade de Mossoró-RN não tenhamos coletivos especificamente 

lésbicos ou de pessoas trans, a invisibilidade desses segmentos no próprio movimento LGBT 

está presente, em alguma medida, na realidade dos coletivos desta cidade. Isso exige dos 

sujeitos que compõem tais espaços problematizar de forma crítica essa questão, com vistas a 

romper as hierarquias que se estabelecem no próprio movimento, assentadas, dentre outros 

aspectos, no machismo, na misoginia e na discriminação às pessoas trans.  

Sobre as bandeiras de luta e as ações desempenhadas pelo coletivo DêBandeira, 

obtivemos as seguintes informações dos sujeitos:  

 

[...] o norteador do DêBandeira é esse: é fazer com que a LGBTfobia seja destruída, 

até onde a gente conseguir chegar até ela né? É... e objetivos nós fazemos atuações 

em três esferas eu acho. Hoje nós temos amadurecimento em um ano na cidade de 

Mossoró, onde a gente atua em três esferas né? O objetivo seria a educação, a 

reeducação sobre a informação, mais básica que seja. Acredite que tem muitas 

pessoas LGBT ainda não sabe o que é LGBT, a sigla. Tipo assim, a gente atua na 

parte de educação, atua na formação né, que seria essa educação. Na atuação direta 

em atos né, seja pela diversidade que é o coletivo, ele consegue preencher essa 

diversidade. Seja problemas estudantis, como a atual conjuntura nos permite estar 

presente em alguns momentos, [...]. Então, assim, tem ato. Formação, ato e a questão 

do Legislativo né? Porque não adianta nada você construir a base sem você também 

fazer o debate no âmbito Legislativo, jurídico, judicial, onde é um debate mais 

institucional, vamos dizer assim. [...]. E outra coisa: além da formação a gente faz 

formação interna, então assim, há formações internas no campo de educação 

(Leonardo Moura, 29 anos – DêBandeira).  

 

[...] logo no começo, qual era a ideia da gente? Era empoderar sujeitos, então... as 

reuniões se pautavam na questão da formação. O que é gênero, o que é sexo, o que é 

orientação sexual né, como é que está definido, quem está dizendo isso, como é que 

nós podemos então construir um diálogo, um discurso nosso para contagiar outras 

pessoas? A partir é... desse primeiro momento de... de impacto veio a luta contra o 

projeto de lei né, aprovado em Mossoró por unanimidade e que coibia as escolas 

                                                 
75 Por mais que não seja nosso objetivo problematizar a participação das mulheres e das travestis e dos(as) 

transexuais no movimento LGBT, o que necessitaria de uma outra pesquisa, consideramos relevante apontar 

essas questões, pois elas são perceptíveis nos coletivos LGBT que nos dispusemos a pesquisar, assim como são 

parte constituinte na análise da configuração histórica do movimento LGBT no Brasil.  
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de... de discutir questões de gênero e orientação sexual, tirando do plano de 

educação do município pautas de gênero, diversidade e tal, e tal e tal... Então, nas 

primeiras reuniões nossas de formação já assumimos com outros coletivos, com 

outros espaços da cidade essa luta, de tentar vetar esse projeto, e tal, [...]. Depois a 

gente... se ordenou e se organizou pra construir a primeira Conferência de Direitos 

LGBT e Cidadania que foi realizada no ano de 2015, no mês de dezembro, 

motivados também em participar da conferência estadual e chegar também a 

nacional. Teve uma visibilidade muito boa, foi muito legal, foi gratificante fazer é 

esse trabalho. Antes a gente participou é... de um evento da UFERSA chamado 

CAADIS76,  [...] Que [...] é uma preocupação nossa na questão da produção 

científica. Vamos estudar, vamos empoderar [...] fazemos essas formações para a... a 

produção acadêmica e participar dos congressos, participar realmente dos processos 

científicos da cidade. Este ano tivemos a ação de organizar a 1ª Semana de Combate 

né, à LGBTfobia, motivados pelo Projeto de Lei77 de um vereador é... é da  cidade 

que também assegura o dia dezessete de maio como sendo o Dia Municipal de 

Combate à LGBTfobia. Foi muito legal porque chegamos dentro das universidades, 

ocupamos espaços na cidade e a partir daí o coletivo também saiu mais forte, com 

mais pessoas, com um... um... com mais procura. E hoje em dia a briga da gente 

seria é... é... instalar o Conselho Municipal de Direito LGBT, com a finalidade de a 

partir daí realmente a cidade ter políticas públicas e ações afirmativas para gays, 

lésbicas, travestis e transexuais (Wellington Mendonça, 42 anos – DêBandeira).  

 

[...] as bandeiras de luta do DêBandeira elas são bem amplas, mas ultimamente o 

que a gente tem lutado mais pra o que aconteça aqui é o Conselho Municipal LGBT 

saia e que também sejam desenvolvidas políticas públicas voltadas pra população 

LGBT aqui em Mossoró, então... A bandeira de luta hoje é mais na construção, 

criação e implementação de políticas públicas voltadas pra população LGBT. Eu 

acho é... que, pelo menos na minha análise, é... é muito disso, mas também além 

disso é também levar a formação sobre a população LGBT, não só para a população 

LGBT que muita das vezes é quem menos sabe, mas também levar pra população 

que é pró-LGBT e que tem algum tipo de resistência sobre é... as nossas vivências, 

as nossas ações, mas que tem que ter uma certa compreensão e buscar uma equidade 

nessas ações, então a gente é... bate muito nisso, na formação, na formação política 

né, intervenção. [...] o DêBandeira... a gente possui um ano de existência, mas já 

desenvolveu ações assim de um... grandiosos é... Inicialmente a gente desenvolvia 

círculos de formações né, e a partir dos círculos de formações a gente fez o nosso 

primeiro planejamento e tirou alguns encaminhamentos, como por exemplo, a 

realização da Conferência Municipal, participação na Conferência Estadual e 

Nacional a partir da Municipal. E a Conferência Municipal obteve um êxito 

importante politicamente, mas foi muito... muito esvaziada por outros coletivos da 

cidade, outras organizações que militam no movimento LGBT, o que é preocupante 

né? Além disso, a gente realizou, participou do Acampamento da Juventude 

Potiguar que aconteceu lá em Tibau. A gente realizou pela primeira vez uma mesa 

sobre LGBT e políticas públicas voltadas pra essa população, na Praia do Chapéu e 

foi um espaço riquíssimo. A gente teve um público super bacana. Participou de 

vários eventos, já contribuiu com algumas monografias falando um pouco sobre 

movimentos LGBTs é... tem hoje militantes que produzem na área e que é... são 

convidados pra participar de facilitação de espaços, ajuda na formação, seja no 

movimento estudantil, sindical, no movimento social então... E recentemente 

também a gente realizou a 1ª Semana de Combate à LGBTfobia que foi um evento 

assim bem “barra pesada”. Sete dias de evento e foi muito exaustivo, mas muito rico 

porque a gente conseguiu levar a pauta pra todos os cantos da cidade, então... é uma 

                                                 
76 Coordenação de Ações Afirmativas, Acessibilidade e Diversidade.  
77 “Em Mossoró, a Câmara Municipal aprovou, no ano 2013, a Lei Nº 3055, de autoria do Vereador Lairinho 

Rosado (PSB), que dispõe sobre o Dia Municipal de Combate à Homofobia e a Discriminação Sexual”. 

Disponível em: http://www.omossoroense.com.br/coletivos-realizam-a-1a-semana-de-combate-a-lgbtfobia/>. 

Acesso em: 11 fev. 2017.  

http://www.omossoroense.com.br/coletivos-realizam-a-1a-semana-de-combate-a-lgbtfobia/


143 

 

coisa que vai acontecer próximo ano novamente e vai ser mais escandoloso (Diego 

Vieira Machado, 21 anos – DêBandeira). 

 

Pela fala de Leonardo Moura, tendo como bandeira de luta o combate à LGBTfobia, 

o DêBandeira aposta na dimensão educativa como imprescindível para uma mudança dos 

desvalores que perpassam a sociedade, entre eles, o preconceito. O aspecto socioeducativo 

com os próprios membros do coletivo, além de ter um caráter informativo, de repasses sobre 

conhecimentos acerca da realidade das LGBTs, tem o papel de formação política dos(as) 

militantes.  

Outra ação desempenhada pelo DêBandeira são os atos públicos, que tem por 

finalidade visibilizar as demandas da população LGBT. Destacamos que apesar do 

DêBandeira não ter realizado nenhum ato em que conduzisse sozinho a organização, 

percebíamos a presença de membros do coletivo em diversos atos na cidade de Mossoró-RN: 

passeatas contra o golpe ao governo Dilma, em defesa da UERN, em algumas greves de 

servidores(as) municipais e estaduais, dentre outros. E mesmo que nesses atos a questão 

central não fosse a pauta da diversidade sexual e de sexo, consideramos imprescindível a 

inserção do coletivo nestes, pois promove visibilidade aos sujeitos LGBT, articulação e 

companheirismo, assim como fortalece a luta coletiva em defesa dos direitos sociais e 

humanos.  

A atuação do DêBandeira no âmbito do Legislativo se deu em alguns momentos: na 

pressão para que o debate de gênero e sexualidade fosse icorporado no projeto pedagógico das 

escolas municipais de Mossoró-RN; nos diálogos com representantes do Legislativo para 

apoio financeiro à realização da I Conferência Municipal de Políticas Públicas e Direitos 

Humanos LGBT da cidade; e na pressão do coletivo, inclusive com a participação de 

militantes via fala pública em Audência, à Câmara Muncipal como parte integrante da 1ª 

Semana de Combate à LGBTfobia em Mossoró-RN.  

Entendemos que essa ação de pressão no campo institucional promove a discussão de 

direitos e a possibilidade de garantias, explicitando as demandas da população LGBT, em um 

processo de diálogo e enfrentamento. 

A seguir, detalharemos os principais aspectos da realização dos episódios 

supracitados, que foram emblemáticos não somente para a trajetória do DêBandeira, mas para 

o movimento LGBT da cidade.  
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A articulação de alguns sujeitos coletivos em Mossoró-RN, em defesa da inclusão do 

debate de gênero e sexualidade na educação pública, contou com a atuação política do 

DêBandeira e do Divergen.  

Como já havíamos sinalizado no item 3.2 desta dissertação, o ano de 2015 foi 

emblemático da luta dos movimentos sociais, principalmente feministas e LGBT, para que 

esse debate fosse incorporado aos Planos Municipais de Educação das cidades brasileiras. 

Como em vários municípios, em Mossoró-RN não foi diferente: o cenário demonstrou de 

forma bastante explícita o preconceito e a discriminação de vereadores e de diversas 

instituições sociais, como as Igrejas, que se mobilizaram para impedir que o debate sobre 

gênero e diversidade sexual adentrasse como pauta de discussão nas escolas. 

Constatamos durante as audiências para discussão do tema, o teor conservador nas 

falas de todos(as) os(as) vereadores(as), apontando que esse debate deve ser de 

responsabilidade da família e que isto poderia influenciar na sexualidade das crianças e 

adolescentes. Além disso, foram materializadas estratégias para aprovar, sem grandes 

problemas, o Projeto de Lei 118/2015, de autoria do vereador Narcízio Silva, que versa sobre 

a proibição do debate sobre gênero e sexualidade nas escolas.   

Em algumas audiências, várias pessoas ligadas a grupos religiosos conservadores, 

convidadas por alguns(as) vereadores(as), lotavam as galerias da Câmara Municipal para 

pressionar a aprovação do projeto. Por fim, o projeto foi aprovado sem a participação dos 

movimentos sociais, entidades ou coletivos que defendem os direitos das mulheres e da 

população LGBT.  

Em resposta à atitude conservadora, autoritária e LGBTfóbica da Câmara Municipal, 

diversas entidades e movimentos sociais de Mossoró-RN assinaram uma nota de repúdio, que 

foi divulgada nas redes sociais.  

Em defesa dos direitos humanos da população LGBT, que sofre inúmeras violências 

cotidianamente dentro e fora da escola e compreendendo esta instituição social como um 

espaço que deveria atuar no fomento ao respeito à diversidade sexual e de gênero como 

enfrentamento às opressões, a referida nota78 afirma:  

 

Compreendemos que o debate para construir a sociedade com que sonhamos tem 

como importante aliada a educação básica. O aprendizado de conteúdos que 

auxiliem crianças no convívio com a diversidade sexual e de gênero contribui para 

                                                 
78 Disponível em: 

https://www.facebook.com/1640372722870089/photos/a.1640374779536550.1073741826.1640372722870089/1

640374749536553/?type=3&theater. Acesso em: 11 fev. 2017. 



145 

 

garantirmos que, em longo prazo, esses números sejam parte de um triste passado. 

Insistir em esconder esses dados, que até subestimam o panorama real de violações, 

além de reforçar discursos de setores fundamentalistas (muitas vezes religiosos), não 

é justificável para nós. [...] Precisamos do debate de Gênero no PME para que todas 

as famílias sejam respeitadas, para que as crianças aprendam desde cedo a conviver 

com a diversidade, para que a Escola seja cada vez mais acolhedora e fomentadora 

de uma cultura de respeito e contra a violência. Precisamos do debate de orientação 

sexual no PME para que as pessoas LGBT não sofram com o bullying que as fazem 

desistir dos estudos, terem maiores índices de suicídio, ocupem cargos de trabalho 

precarizados, sejam expostas à violência dentro e fora de seus lares. Precisamos que 

o PME seja aprovado para que nossa voz não seja silenciada, para que nossa dor não 

seja invisibilizada, para que nossos corpos não sejam reprimidos, para que nossas 

vidas se construam livres e diversas como a vida é! (NOTA DE REPÚDIO AO PL 

118/2015, 2015). 

 

Um dos momentos protagonizados pelo DêBandeira em Mossoró-RN foi a 

organização, por este coletivo, da I Conferência Municipal LGBT. Consideramos esse evento 

histórico na cidade, haja vista que a população LGBT nunca teve um espaço formal de 

participação social para discussão e deliberação de políticas públicas voltadas para o 

atendimento às suas demandas. Além disso, não há um Conselho Municipal LGBT na cidade, 

o que se tornou um desafio a mais para conseguirmos legitimidade para realização do evento.  

Participamos79 ativamente dos diálogos e enfrentamentos para que a I Conferência 

Municipal LGBT fosse realizada. De início, nossa ideia era promover uma I Conferência 

Regional LGBT do Oeste Potiguar, abrangendo algumas cidades norte-rograndenses como 

Baraúna, Assú e Ipanguaçu.  

Fizemos algumas reuniões para construirmos a Conferência. Nas primeiras reuniões 

se faziam presentes: sujeitos LGBT das cidades supracitadas, militantes do Divergen, 

militantes do Kizomba Arco-Íris80, militantes da Marcha Mundial de Mulheres, representantes 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ), algumas 

representantes do CRDH da UFERSA, além de professoras desta universidade e da UERN. 

Nos reuníamos no Sindicato dos Empregados do Comércio de Mossoró e Região (SECOM). 

Ainda não tínhamos certeza se a Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) autorizaria a 

realização da Conferência, já que necessitava de Portaria a ser publicada no Jornal Oficial de 

Mossoró (JOM).  

                                                 
79 No período de construção da Conferência LGBT de Mossoró-RN, apesar de já fazer parte do DêBandeira, 

participava das reuniões como representante do CRESS-RN Seccional Mossoró.   
80 “Somos um coletivo que atua no movimento estudantil e no movimento social, construindo Uma Nova Cultura 

Política. Acreditamos que só com um projeto socialista e feminista, vamos construir uma sociedade de e para 

todos e todas”. Disponível em: <https://kizombaarcoiris.wordpress.com/quemsomos/>. Acesso em: 12 fev. 2017.  

https://kizombaarcoiris.wordpress.com/quemsomos/
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Contudo, continuávamos a pensar a realização de uma Conferência Regional para 

que pudéssemos agregar mais sujeitos LGBT, além de buscar fomentar a criação de coletivos 

nas cidades em que ainda os sujeitos LGBT não estavam organizados politicamente.  

Como o poder executivo municipal não sinalizava que publicaria a Portaria 

autorizando a realização da Conferência, fomos em busca de pressionar algumas Secretarias 

do município para que o evento pudesse acontecer. Tentamos contato mais diretamente com a 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ) e com a Secretaria 

Municipal de Cultura. Tendo a negativa da primeira, e percebendo a abertura da segunda, 

começamos a fazer algumas reuniões com esta.  

Em todas as Secretarias que dialogamos, repetia-se o mesmo discurso: restrição 

orçamentária do município. Contudo, nos perguntávamos por que todas as Conferências de 

outras políticas públicas e segmentos foram realizadas e tecíamos a reflexão de que a negação 

por parte dessas instências estava relacionado ao preconceito com o debate sobre diversidade 

sexual e de gênero.  

Nas reuniões que realizamos com a Secretaria Municipal de Cultura, se faziam 

presentes: 02 (duas) representantes desta Secretaria (Secretária e uma assessora); 02 (dois) 

representantes do DêBandeira; 01 (um) representante do CRESS-RN Seccional Mossoró; 01 

(uma) representante da SMDSJ; 01 (uma) representante da Secretaria Municipal de Saúde e 

01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação. 

Devido aos impedimentos legais e políticos, não poderíamos realizar a I Conferência 

Regional LGBT do Oeste Potiguar. Diante disso, e preocupados com a participação de 

sujeitos que eram de outras cidades e estavam construindo o processo de realização da 

Conferência, insistimos que os mesmos pudessem participar da Conferência, que agora seria 

apenas municipal, como ouvintes. 

Os entraves foram enormes para planejar a Conferência Municipal LGBT: a 

contenção de despesas instituída via Decreto, pelo Prefeito à época; a incerteza se realmente a 

Secretaria Municipal de Cultura iria puxar a realização do evento; a dificuldade de um local 

para realização que pudesse comportar a logística do evento e o distanciamento de outros 

coletivos LGBT e movimentos sociais na construção desse espaço de controle social.  

Com a portaria da Secretaria Municipal de Cultura publicada no JOM, foi aliviada 

nossa preocupação em não ser realizada a Conferência, mas entrávamos em outra incerteza, 

que seria: como arcaríamos com os custos operacionais para realização do evento? Isso 

porque, desde as primeiras reuniões com a Secretaria de Cultura, foi exposto sobre a 
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impossibilidade da Prefeitura liberar recursos para a realização da I Conferência Municipal 

LGBT.  

Devido à desresponsabilização do município, os custos para realização da 

Conferência81 foram supridos com a colaboração financeira e de materiais, pedidos via ofício, 

de entidades, instituições, sindicatos e doações pessoais. Coube à Prefeitura apenas a 

viabilização do espaço, das mesas, das cadeiras e de alguns materiais de expediente.  

Depois de mais de dois meses de reuniões e articulações, no dia 04 de dezembro de 

2015 foi realizada a I Conferência Municipal de Direitos Humanos LGBT na Escola de Artes 

de Mossoró. O evento contou com a presença de aproximadamente 60 (sessenta) 

participantes, envolvendo sociedade civil, movimentos sociais, professoras(es) da UERN e da 

UFERSA, entre outros(as).  

A I Conferência Municipal LGBT previa em sua programação, pela manhã, um 

espaço autogestionado pelos movimentos sociais para discussão sobre ativismo LGBT. 

Contudo, não foi possível viabilizarmos esse momento, pois nesse turno ainda estávamos 

organizando o espaço para a realização do evento. 

A programação contava com: Mística de acolhida (realizada com intervenção poética 

encenada por Marcus Vinícius, militante do DêBandeira); Mesa de abertura; Leitura e 

aprovação do Regimento Interno; Mesas de debate; Coffe-break; Grupos de Trabalho (GTs), 

Plenária de Apresentação e Aprovação das Propostas dos GTs e Plenária Final com Retirada 

de delegados(as) para a III Conferência Estadual LGBT82.  

As mesas de debate foram as seguintes: “Questões de gênero e sexualidade: poder e 

resistência”, tendo como debatedora a Profª Drª. Mirla Cisne Álvaro (professora da 

FASSO/UERN e integrante do NEM); Políticas Públicas no Enfrentamento às violências 

contra pessoas LGBT, tendo como debatedor Yure Thiago Costa (militante do DêBandeira e 

representante da ArtGay) e Políticas de promoção da equidade em Saúde Integral LGBT, em 

que fui debatedor.  

No tocante aos GTs, espaços de discussão de propostas em que os(as) participantes 

foram divididos(as) de acordo com a afinidade temática, tivemos 05 (cinco) eixos: GT 01 - 

Educação, Enfrentamento ao Sexismo e ao Machismo; GT 02 - Saúde Integral LGBT; GT 03 

- Enfrentamento ao Racismo e a Promoção da Igualdade Racial; Políticas de Juventude e de 

Recorte Intergeracional; GT 04 - Direitos da População LGBT, Direitos Humanos, Sistema de 

                                                 
81 Ornamentação, alimentação, faixas de divulgação, cópias, materiais diversos, dentre outros.  
82 Ressaltamos que no dia de realização da I Conferência Municipal LGBT, o Governo do Estado do RN ainda 

não havia publicado portaria autorizando a realização da III Conferência Estadual LGBT.  
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Justiça, Segurança Pública e Combate à Violência; GT 05 - Cultura, Comunicação Social, 

Turismo e Esporte.  

Destacamos o protagonismo no DêBandeira na condução e coordenação de toda a 

Conferência, e também a transexual mossoroense Alana Hickmann, militante do movimento 

trans e membro da ONG Atransparência83 de Natal-RN, como a cerimonialista do evento. 

Consideramos esses aspectos importantes, pois conseguimos imprimir o nosso 

direcionamento à Conferência e possibilitamos, ainda que em um momento pontual, 

visibilidade às pessoas trans que cotidianamente são invisibilizadas e discriminadas 

socialmente. 

Ressaltamos que a I Conferência Municipal LGBT foi um espaço de participação 

histórico para a população LGBT de Mossoró-RN. Além de proporcionar o debate, a 

deliberação e a aprovação de propostas84 para atendimento às demandas da população LGBT 

e ter escolhido delegados(as) para participação na III Conferência Estadual LGBT, a 

Conferência Municipal, no seu processo de construção e realização, promoveu o contato de 

militantes LGBT tanto dentro quanto fora da cidade, possibilitando uma rede articulação que 

tem a potencialidade de fortalecer as lutas no campo da diversidade sexual e de gênero tanto 

local quanto a nível estadual.  

Esse evento conseguiu, também, conquistar novos(as) militantes para o quadro do 

DêBandeira, pois alguns sujeitos ao participarem da Conferência se sentiram provocados a se 

organizarem politicamente para enfrentarem os processos de exploração e opressão 

vivenciados cotidianamente pela população LGBT.  

Outro evento encabeçado pelo DêBandeira foi a 1ª Semana de Combate à 

LGBTfobia, realizada em Mossoró-RN no período de 16 a 22 de maio de 2016, construída em 

alusão ao 17 de Maio (Dia Mundial de Combate à Homofobia). O evento teve por objetivo 

promover o debate sobre as questões de diversidade sexual e de gênero, articulando-as com as 

políticas públicas e com a conjuntura política, já que naquele momento o Brasil vivenciava a 

expectativa de um golpe da direita que destituiria a presidente Dilma Rousseff da Presidência 

da República.  

Tendo como parceiras instituições de ensino, coletivos e companhias de teatro da 

cidade, o evento foi realizado nos seguintes espaços: UERN, UFERSA, UnP, Câmara 

Municipal de Mossoró, Memorial da Resistência e Praça dos Esportes. Além de atingir um 

                                                 
83 Organização Não-Governamental cuja principal pauta de atuação está voltada à promoção da cidadania de 

travestis e mulheres transexuais.  
84 Foram aprovadas em torno de 25 (vinte e cinco) propostas.  
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enorme público, a partir de ações descentralizadas na cidade, o evento teve em sua 

programação um leque variado de temas que contemplam a pauta de reivindicação LGBT.  

A 1ª Semana de Combate à LGBTfobia teve a seguinte programação85: 16 de Maio – 

Abertura da 1ª Semana de Combate à LGBTfobia e lançamento do Fórum LGBT de Mossoró. 

Local: Memorial da Resistência, às 19h (com intervenções culturais LGBT); 17 de Maio – 

LGBT Pela Democracia: Defender a Democracia, defender os Direitos LGBT! Local: 

Auditório do Departamento de Comunicação (DECOM) da UERN às 19h; 18 de Maio – 

Ideologia de Gênero: Qual medo da Educação? Local: Auditório da LEDOC86 (UFERSA), às 

19h; 19 de Maio – Audiência Pública87 Pelos Direitos LGBT de Mossoró. Local: Câmara 

Municipal de Mossoró, às 8h; 20 de Maio - Cidadania LGBT. Local: Auditório Central da 

UnP, às 19h; 21 de Maio – Intervenção Cultural LGBT. Local: Memorial da Resistência, 19 

horas; 22 de Maio – Queimada TransViada. Local: Praça dos Esportes, às 18h. 

Além do aspecto formativo, já apontado por Leonardo Moura, e das articulações na 

luta contra a proibição do debate de gênero e sexualidade na educação, na construção da I 

Conferência Municipal LGBT e na realização da 1ª Semana de Combate à LGBTfobia em 

Mossoró-RN, uma preocupação do DêBandeira, de acordo com o militante Wellington 

Mendonça é a participação do coletivo em eventos científicos e consequente produção do 

conhecimento sobre a diversidade sexual.  

Ressaltamos a participação do DêBandeira em alguns eventos acadêmicos em 

Mossoró-RN (palestras, seminários e congressos), com a aprovação de trabalhos de militantes 

do coletivo. Um dos eventos que merece destaque, em que a participação do DêBandeira 

ocorreu, inclusive, na condução de um dos minicursos, foi no III Seminário de Ação 

Afirmativa, Diversidade e Inclusão Social (SEADIS)88, ocorrido no período de 17 a 19 de 

novembro de 2015.  

                                                 
85 Devido compromissos profissionais e acadêmicos, participei apenas da Audiência Pública realizada na Câmara 

Municipal.  
86 Licenciatura em Educação do Campo.  
87 Apesar de militante do DêBandeira, fui convidado a fazer uma fala como representante do Núcleo de Estudos 

sobre a Mulher Simone de Beauvoir (NEM) da UERN, na Audiência Pública realizada na Câmara Municipal. 

Dividi a mesa com os seguintes sujeitos: Joriana Pontes (militante do DêBandeira e atriz); Marcus Vinícius 

(militante do DêBandeira e professor); Emanuel Freitas (professor da UFERSA) e Sargento Regina (vereadora 

do município de Natal-RN). Nossas falas versaram sobre as violências cotidianas que são vivenciadas pela 

população LGBT nos diversos espaços sociais e a necessidade de urgência na criação de políticas públicas para 

esse público na cidade de Mossoró-RN. A resistência conservadora dos poucos vereadores presentes na 

Audiência era muito forte e em alguns momentos os ânimos se exaltaram.   
88 O III SEADIS foi realizado pela CAADIS da UFERSA, em parceria com a UERN, o IFRN, demais 

instituições governamentais, da sociedade civil e dos movimentos sociais.  
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O minicurso conduzido por três militantes do DêBandeira tinha como tema “Gênero 

e Sexualidade na Escola” e foi ministrado em um único turno, com a participação89 de cerca 

de dez participantes do Seminário. O coletivo utilizou como metodologia uma exposição 

dialogada com realização de dinâmicas, apresentação de vídeos, textos e um material 

informativo. 

Com a participação nesses eventos, o DêBandeira foi sendo chamado para palestrar90 

em algumas universidades da cidade, o que possibilitou que o coletivo ganhasse visibilidade 

social e ampliasse sua rede de atuação, passando a ter contatos nos espaços acadêmicos, 

inclusive, universitários LGBTs que começaram a se inserir no coletivo.   

O militante Diego Vieira Machado, além de explicitar as formações, a I Conferência 

Municipal LGBT e a 1ª Semana de Combate à LGBTfobia de Mossoró-RN, protagonizadas 

pelo DêBandeira, aponta a realização do I Acampamento Cultural da Juventude Potiguar91, 

ocorrido na cidade de Tibau-RN entre os dias 04 a 07 de setembro de 2015, em que o coletivo 

foi convidado a conduzir o debate sobre “Juventude e Políticas Públicas LGBT” que, segundo 

o entrevistado, foi um momento bastante importante. 

Atualmente, de acordo com Wellington Mendonça e Diego Vieira Machado, uma das 

principais bandeiras de luta do DêBandeira é a instalação do Conselho Municipal LGBT, que 

seria um instrumento de controle social com perfil fiscalizador e propositivo das ações 

relacionadas à promoção de direitos da população LGBT.  

As entrevistadas Luana Barbosa Pereira e Andréia Pereira nos falam sobre as 

bandeiras de luta e as ações desempenhadas pelo Divergen. Vejamos suas falas:  

 

Bom, nasceu  pra debater diversidade de gênero onde a gente militasse, então essa 

foi o grande amálgama. A gente achava que não contemplava só debater a questão 

de gênero, a gente queria debater gênero porque o gênero vinha sendo debatido em 

Mossoró-RN de uma maneira... [...] que fosse debatido gênero de maneira 

interseccional, que levasse em conta raça, que levasse em conta a questão das 

mulheres trans e a questão LGBT, prioritariamente. Porque os coletivos que a gente 

conhecia a nível nacional só debatiam no campo das “fluidezes” da vida, e a gente 

                                                 
89 Ainda não como membro do DêBandeira, fui um dos participantes do referido minicurso.  
90 Já como integrante do DêBandeira, fui convidado a fazer algumas falas em Seminários e Encontros que 

versavam sobre a diversidade sexual e de gênero, mais especificamente na UERN, IFRN e UnP.  
91 Esse evento, promovido pelo Governo do Estado do RN em parceria conjunta com a Prefeitura de Tibau-RN e 

outros órgãos, teve como objetivo reunir “[...] jovens norte-rio-grandenses de todos os cantos, de todas as idades, 

com todos os seus estilos, gostos e encantos.  Também tem como propósito promover a integração cultural entre 

a juventude potiguar, contribuindo para a divulgação e socialização de suas diversas manifestações culturais, 

históricas e artísticas. [Teve] uma programação rica em shows, oficinas, palestras sobre temas pertinentes a 

juventude, poesia, atividades ecológicas, banhos de mar, exposições fotográficas e de artes plásticas, atividades 

físicas, shows de artistas potiguares e de renome nacional”. Disponível em: 

<http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=86909&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&L

BL=Materia>. Acesso em: 11 fev. 2017.  

http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=86909&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&LBL=Materia
http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=86909&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&LBL=Materia
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queria debater uma coisa marxista, material e concreta, então era mais ou menos 

essa a proposta. Foi por aí que a gente decidiu caminhar e isso sempre foi o que 

norteou os projetos que a gente escreveu e as formações que a gente fez, mas foi 

uma... uma atuação boa, mas num tempo muito curto e a gente acabou tropeçando 

em cima do ENUDS. E o ENUDS teve um efeito bem desagregador (Luana Barbosa 

Pereira, 24 anos – Divergen).  

 

A gente sempre tava trabalhando com formações dentro da universidade e fora, 

puxando os debates sobre assédio. Porque as pessoas LGBT sofrem muito assédio, 

principalmente dentro da universidade e aí por aquelas... pelas estruturas de poder 

micro dentro da universidade: professor, funcionários, pessoas que ocupam 

determinados cargos e... aí a gente começou a discutir, debater e discutir isso aqui 

dentro especificamente. Pra fora, formações mais... formações, debates mais... mais 

voltados pra adolescentes. O Divergen dez uma formação, debate pra desmistificar o 

que é ser homem, o que é ser mulher, o que é que tem separando as questões de 

orientação, da... do... em relação a gênero, sexo e orientação, porque às vezes isso é 

muito confuso na cabeça de crianças e adolescentes. E lá na UCF92 do bairro Alto de 

São Manoel, a gente conversou lá... com um grupo muito... muito grande de crianças 

e adolescentes sobre isso. Aí era nosso público. Aí depois disso a gente veio pra 

questão da ideologia de gênero, que foi uma outra... foi suado, foi ruim... a gente não 

conseguiu o objetivo que a gente queria, infelizmente foi uma.. digamos assim, uma 

não vitória pra todo o movimento tanto da galera que milita no gênero quanto da 

LGBT também [...]. Essas foram as principais, eu acho... eu avalio como as 

principais frentes de lutas que a gente encabeçou. E também a gente tentou articular, 

mas que não tivemos força política mesmo pra... pra conseguir os resultados... que 

foi com relação ao Conselho Municipal LGBT, que a gente começou a construir, 

construiu uma proposta e não [...] não rolou (Andréia Pereira, 27 anos – Divergen).  

 

 

A militante Luana Barbosa Pereira demonstra na sua fala como o Divergen surgiu  a 

partir da necessidade de debater diversidade sexual e de gênero, buscando agregar essas 

dimensões ao debate e às ações que já eram realizadas em Mossoró-RN no campo de gênero, 

mas que careciam de um debate sobre a questão de raça/etnia e sexualidade.  

Essa perpepção do coletivo também foi forjada por uma crítica que os membros do 

Divergen fizeram aos coletivos a nível nacional que debatiam as questões relacionadas à 

diversidade com perpectivas que descartavam as determinações de classe na compreensão das 

opressões. Nesse sentido, percebendo essa lacuna, o Divergen trouxe a proposta de repensar a 

sexualidade no interior da sociedade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista, com claro 

alinhamento a uma perpectiva marxista na compreensão da realidade.  

O Divergen teve uma atuação mais focada na realização de formações e criação de 

projetos na temática da diversidade sexual e de gênero. Além do âmbito aniversitário, o 

Divergen realizou debates e formação em alguns espaços sociais, como em um equipamento 

socioassistencial que atende crianças e adolescentes em Mossoró-RN. O coletivo teve, ainda, 

                                                 
92 Unidade de Convivência da Família. É um equipamento da rede socioassistencial de Mossoró-RN que 

desenvolve ações socioeducativas e de lazer com famílias, prioritariamente com crianças, adolescentes e 

idosas(os).  
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uma participação imprescindível na pressão na Câmara dos Vereadores para que o debate 

sobre gênero e sexualidade fizesse parte do Plano Municipal de Educação.  

Houve também a iniciativa do coletivo na luta pela criação do Conselho Municipal 

LGBT, que segundo a entrevistada Andréia Pereira, devido aos entraves no Legislativo, não 

obtiveram êxito.  

Reservamos, agora, um breve espaço para debatermos o processo de realização do 

XII ENUDS93, apontado pela militante Luana Barbosa Pereira como um momento complexo 

para o Divergen, mas que nós e os próprios(as) militantes desse coletivo reconhecem a 

importância, a grandiosidade e o caráter inovador desse evento na cidade.  

Tendo por tema: “A Prática Social do Encontro Universitário de Diversidade Sexual 

– Prática Fechativa: tire seu discurso do caminho, que eu quero passar com minha luta!”, o 

XII ENUDS, ocorrido em Mossoró no período de 12 a 16 de dezembro de 2014, teve como 

principal organizador o Divergen.  

O evento, que contou com a participação de coletivos LGBT vindos de todas as 

regiões do Brasil, teve em sua programação: realização de espaço autogestionado dos 

movimentos sociais, mesas, Grupos de Discussão (GD’s) com apresentação de trabalhos, 

plenárias, oficinas, outgaymes (espaços para atividades lúdicas e de integração entre os 

participantes do encontro), atividades culturais e ato público.  

Realizado na UFERSA Campus Mossoró-RN, o XII ENUDS logo encontrou reações 

conservadoras por parte da comunidade acadêmica e por diversos segmentos da sociedade 

mossoroense. Os ataques LGBTfóbicos foram visíveis, por exemplo, no grupo da UFERSA 

na rede social Facebook.  

O Promotor de Justiça da Comarca de Mossoró, Sr. Ítalo Moreira Martins, escreveu e 

publicou uma nota94 com teor conservador e LGBTfóbico, denunciando e criminalizando os 

                                                 
93 “O Encontro Nacional Universitário da Diversidade Sexual foi realizado em sua primeira edição em 2003, na 

cidade de Belo Horizonte, locado na Universidade Federal de Minas Gerais. Tendo surgido de enfrentamentos 

políticos marcados pela homofobia no XLIX Congresso Nacional da UNE, o ENUDS procurava um olhar e uma 

ação alternativa àquelas oferecidas pelo movimento estudantil de então para os problemas já apresentados no 

ambiente acadêmico, como a homofobia, o machismo e a transfobia. A ruptura com o movimento estudantil 

tradicional, que não conseguia lidar com a pluralidade sexual e de gênero salutarmente se deu em julho de 2003. 

Em novembro do mesmo ano, o Primeiro Enuds se realizava, dando margem e possibilidade de uma intervenção 

social diferentes ao que se fazia até então. [...]. O ENUDS tem se centrado, portanto, enquanto espaço de 

resistência, de formação, de interação, de práticas políticas transgressoras, de trocas de experiências, de 

visibilidade para a diversidade sexual dentro da universidade, de empoderamento dos grupos e sujeitos, de 

debate teórico e de enfrentamento ao machismo e à heteronormatividade”. Disponível em: 

<http://xiienudsmossoro.wixsite.com/xiienudsmossoro/quem-constri-o-enuds>. Acesso em: 11 fev. 2017. 
94 A nota do referido promotor teve como título: “’Depravando’ a Universidade Pública: Cenas de quem pede 

respeito, mas é incapaz de respeitar e se fazer respeitar”. Segue a nota completa: “DesCUStruindo! Teu cu, teu 

cu, teu cu’. Antecipadamente pedindo desculpas pela linguagem chula, mas essas palavras foram afixadas no 

prédio da Universidade Federal do Semi-Árido em Mossoró – UFERSA por alguns dos participantes da edição 

http://xiienudsmossoro.wixsite.com/xiienudsmossoro/quem-constri-o-enuds
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particiapantes do evento, chegando mesmo a conclamar a comunidade acadêmica da 

UFERSA para que se posicionasse contra o que chamava de espaço de libertinagem. Em 

resposta a essa nota, a comissão organizadora do XII ENUDS elaborou uma nota de repúdio 

em defesa da realização do evento.  

Outro momento, em que os ataques conservadores foram explícitos, aconteceu 

durante a realização do ato público no dia 15 de dezembro de 2014, em que os(as) 

participantes do XII ENUDS saíram da UFERSA e desceram a Av. Presidente Dutra, que liga 

o Bairro Alto de São Manoel ao Centro da cidade. Durante o ato presenciamos olhares de 

reprovação e palavras discriminatórias proferidas por alguns sujeitos que passavam. O ápice 

do desrespeito ao ato ocorreu quando um homem, dirigindo um carro de grande porte, 

ameaçou colocar seu transporte em cima dos(as) participantes, chegando a apontar uma arma 

de fogo contra os(as) presentes. Diante da situação de extrema tensão e violência, o ato se 

dispersou e retornou à UFERSA.  

Em conversas informais com os(as) militantes do Divergen que estavam 

imediatamente envolvidos(as) na organização do XII ENUDS, mesmo depois de passado o 

evento, atualmente este continua sendo criticado por muitos(as) professores(as), técnicos(as) e 

discentes da UFERSA. 

E apesar da importância do XII ENUDS para o movimento LGBT da cidade de 

Mossoró-RN, a militante Luana Barbosa Pereira acredita que o evento teve um efeito 

                                                                                                                                                         
do ENUDS – Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual, que se realiza neste fim de semana em 

Mossoró, alojados no prédio da Universidade. Não para por aí, além da “decoração libertina” e inadequada ao 

espaço, para completar, alguns ativistas gays circulavam de trajes íntimos (talvez até sem) pelas dependências do 

campus. Segundo a organização do evento o objetivo seria ‘levar para universidades a discussão sobre gênero e 

sexualidade com o propósito de fortalecer os grupos e coletivos que se articulam em torno da temática e se 

construir como espaço de discussão acadêmica e política e manifestação cultural’. Se o propósito é fortalecer o 

grupo na minha ótica apenas o enfraquece, pois na medida em que se utilizam de estratégias deliberadamente 

provocativas, desrespeitosas, de escárnio e deboche, a única coisa que conseguem é aumentar o preconceito e o 

desprezo de muitos que já têm dificuldade de aceitá-los, jogando por terra o esforço daqueles ativistas sérios que 

buscam derrubar as barreiras do preconceito. E que vergonha, uma Universidade Pública ser utilizada de 

instrumento para tais práticas? Como se permite? Estudantes da UFERSA vocês estão de acordo com isso? Bem, 

não sou estudante, mas quase 1/3 do que ganho fica retido na fonte em forma de imposto que financia as 

Universidades Públicas, portanto, tenho direito como cidadão de me manifestar. Que vergonha esse tipo de 

postura ser admitida. Universidade deve sim ser um espaço democrático para o debate dos mais diversos temas 

de interesse coletivo, a causa gay também sim, por que não? Mas essa prática em nada dignifica a luta por 

reconhecimento de direitos e fim do preconceito, ao contrário, traz mais repúdio e a torna mais árdua. Discurso 

moralista e retrógrado? Não, discurso do bom senso, válido não apenas porque se trata de um ‘encontro gay’, 

mas válido para qualquer tipo de movimento que utilize as dependências de um prédio público para esse tipo de 

prática. Aos ativistas gays que lutam de forma incansável e respeitosa por seus direitos meu respeito, a vocês que 

querem transformar a causa num palco para as mais espúrias demonstrações de afronta e libertinagem meu 

protesto. Vocês não querem direitos, vocês buscam apenas um pretexto para escandalizar e chamar atenção. 

Parabéns, conseguiram mais uma vez!”. Disponível em: <https://juntos.org.br/2014/12/enuds-urgente-nota-de-

repudio-ao-promotor-da-cidade-de-mossororn/>. Acesso em: 11 fev. 2017.  

https://juntos.org.br/2014/12/enuds-urgente-nota-de-repudio-ao-promotor-da-cidade-de-mossororn/
https://juntos.org.br/2014/12/enuds-urgente-nota-de-repudio-ao-promotor-da-cidade-de-mossororn/


154 

 

desagregador para o Divergen. Percebemos que as reações conservadoras e os ataques 

LGBTfóbicos acabaram por frear o ritmo de realização de ações por esse coletivo.   

  

4.3 Articulações e alianças 

 

Ao partirmos do pressuposto de que a organização política é “[...] um processo 

histórico, humano, intencional e criador, capaz de possibilitar uma reflexão crítica sobre a 

realidade [...]” (RAMOS, 2007, p. 42), sendo uma mediação para construção de projetos 

coletivos, compreendemos que estes são viabilizados, dentre outras formas, pelas articulações 

e alianças.   

Percebemos que não existe uma articulação efetiva entre os coletivos pesquisados 

com outros coletivos e ou movimentos LGBTs em Mossoró-RN. Nessa direção, vejamos as 

falas abaixo:  

 

Não muito assim... talvez até nós tentamos, mas assim... existe uma briga política 

também eu acho é... que ainda não tive a experiência de perceber mas... percebo nos 

discursos dos meninos, eu percebo até mesmo nos outros espaços que eu... que eu 

estou que há essa... há essa briga de empoderamento, de poder, de sabe... é tipo 

como partido político né, [...] (Laura Vermont, 42 anos – DêBandeira).  

 

[...] Existem alguns coletivos que eles são muito sectaristas e não participam das 

ações que o DêBandeira desenvolve, então a gente tenta fazer algumas articulações, 

algumas são positivas, com algumas entidades, mas é... hoje a gente encontra uma 

certa resistência muito grande e um esvaziamento dos coletivos daqui de Mossoró 

(Diego Vieira Machado, 21 anos - DêBandeira). 

 

A gente... como movimento LGBT de Mossoró não temos nenhuma articulação com 

nenhum outro grupo, no máximo um diálogo amigável, mas até então não foi 

possível construir nada como coletivo LGBT (Leonardo Moura, 29 anos – 

DêBandeira).  

 

Na nossa atuação militante na cidade de Mossoró-RN, conseguimos visualizar que 

não há uma articulação entre os coletivos LGBT. As ações realizadas por cada coletivo são 

isoladas. Mesmo o movimento LGBT, com a atual configuração que temos, sendo bastante 

recente, não há uma articulação que possibilite a este movimento traçar táticas e estratégias 

comuns de luta. Não queremos, com isso, diluir a especificidade de cada coletivo, mas afirmar 

que a falta de um planejamento conjunto, por exemplo, dificulta o processo de reivindicação e 

pressão do movimento para a garantia de direitos.  
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Corroborando com a fala dos(as) militantes, não constamos nas diversas atividades 

que participamos sobre a pauta LGBT em Mossoró-RN, uma parceria mais orgânica do 

Divergen com o Dêbandeira. Cada coletivo realizava suas ações de forma isolada e pontual, 

não havendo, portanto, criação de espaços que possibilitassem o diálogo e a construção 

coletiva entre estes.  

Laura Vermont e Diego Vieira Machado apontam como um fator que impede a 

articulação entre os coletivos na cidade a questão de disputas políticas. Sabemos que a disputa 

de projetos faz parte de qualquer organização coletiva e é parte constituinte da sociedade em 

que vivemos. Apesar dos militantes supracitados não fazerem uma análise mais aprofundada 

dessa percepção de como ocorrem essas disputas políticas no movimento, acreditamos que as 

diversas tendências do PT influenciam nessa questão. Falamos em PT porque alguns 

militantes de ambos os coletivos e grande parte dos sujeitos entrevistados constroem esse 

partido.  

Nas falas de algumas entrevistadas ficou nítida uma maior articulação com coletivos 

ou movimentos LGBTs de outras cidades. Vejamos as afirmações de duas entrevistadas:  

 

[...] eu acho que o DêBandeira consegue se articular muito mais com organizações 

fora de Mossoró do que propriamente em Mossoró. Em Mossoró já tem pouco né, 

então assim, mas mesmo assim, apesar que a gente tá tentando abrir espaços como a 

UnP95, [...], na própria UFERSA, na UERN entendeu? Então nesses espaços de 

educação, espaços importantes onde os jovens tão lá né também, onde existe 

também várias problemáticas né... é várias no tocante à discriminação também, no 

tocante várias situações, a várias coisas [...] (Laura Vermont, 42 anos – 

DêBandeira). 

 

[...] a gente começou a se articular com o Fórum LGBT Potiguar [...] nosso contato é 

muito próximo com o pessoal do DêBandeiras. [...]. A gente tinha um diálogo muito 

próximo com o pessoal que construía, que não existe mais, que era o... Bando 17 de 

Maio aqui em Fortaleza. Era um grupo que se organizava dentro da UFC96 que 

inclusive foi... a gente começou a organizar o ENUDS junto, mas aí eles acabaram 

se dissolvendo, digamos assim, dentro do processo e aí se associaram a... 

começaram a militar dentro dos próprios partidos que eles construíam, PSOL97, 

outros partidos (Andréia Pereira, 27 anos - Divergen).  

 

Apesar da inserção em alguns espaços na cidade de Mossoró-RN, a exemplo de 

universidades, Laura Vermont, mesmo não explicitando os coletivos LGBT de outras cidades 

os quais o DêBandeira se articula bem como ocorrem tais articulações, percebe que fora de 

                                                 
95 Universidade Potiguar.  
96 Universidade Federal do Ceará.  
97 Partido Socialismo e Liberdade.  
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Mossoró-RN o coletivo ao qual participa possui um contato mais próximo com outros sujeitos 

coletivos LGBT.  

Segundo Andréia Pereira, o Divergen estabeleceu uma articulação com o Fórum 

LGBT Potiguar98, apesar da militante não explicitar como esta se materializou. Articulou-se, 

ainda, com o coletivo Bando 17 de Maio99, de Fortaleza-CE, sendo que com este deram início 

à organização do XII ENUDS, ocorrido em 2014 em Mossoró-RN, mas com o encerramento 

das atividades do coletivo cearense, o Divergen assumiu a organização geral do referido 

evento. 

No tocante às articulações e alianças com outros movimentos sociais ou partidos 

políticos, todos(as) entrevistados(as) afirmaram que existem articulações com ambos os 

sujeitos coletivos supracitados.  

Os(as) entrevistados(as) do Divergen relataram mais detalhadamente quem são os 

sujeitos coletivos aos quais o seu coletivo se articula e citam exemplos de como ocorrem essas 

parcerias:  

 

Intrinsecamente né, porque são os mesmos sujeitos (risos). Os sujeitos acabam se 

confundindo. Esse é o grande problema da gente de esquerda, que acaba ocupando 

vários espaços mas... alguns outros que eu já tinha citado: Marcha das Mulheres 

Negras porque a gente tá lá, o próprio Partido dos Trabalhadores porque a gente 

também constrói o Partido dos Trabalhadores, é... o próprio Movimento Feminista 

como um todo, os movimentos do campo, porque tem muita gente que milita na área 

agrária que tá dentro do Divergen. Movimento Estudantil não tem como sair da 

conta, não tem como não falar, porque também tá dentro. Esses são os movimentos 

por onde a gente tem caminhado (Luana Barbosa Pereira, 24 anos – Divergen). 

 

Sim. [...], a gente é... toca de frente o tema LGBT dentro do... da JAE, da 

Articulação de Esquerda, que é uma tendência do PT e... a gente já tentou puxar, e é 

muito difícil, mas... de se aproximar com o pessoal LGBT do MST100, porque a 

gente assessorou o Acampamento Edivan Pinto101 aqui em Apodi e lá começou a 

surgir... foi muito interessante... umas pessoas LGBT se organizando dentro do 

                                                 
98 “O Fórum LGBT Potiguar é um colegiado de Entidades num espaço de união, politização, organização, 

discussão e planejamento de ações conjuntas das Organizações da Sociedade Civil representativas de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais no Estado do Rio Grande do Norte, legalizadas, ou não”. Disponível 

em: <http://forumlgbt.wix.com/potiguar#!>. Acesso em: 24 jan. 2017.  
99 Não conseguimos maiores informações desse coletivo LGBT. De acordo com o site da UFC, “o Coletivo ‘O 

Bando 17 de Maio’, [é] formado por estudantes universitários, [...]. O Coletivo de Estudantes já organizou 

saraus, cinedebates, rodas de conversa, dentre outros espaços lúdicos”. Disponível em: 

<http://www.ufc.br/noticias/noticias-de-2012/1201-coletivo-de-estudantes-discute-combate-a-homofobia>. 

Acesso em: 24 jan. 2017. Essa informação foi publicada no site da referida universidade em junho de 2012. 

Além de não conseguirmos obter informações atualizadas, a entrevistada Andréia Pereira afirmou que o coletivo 

não mais existe.  
100 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.  
101 “No dia 24 de Julho de 2013 surgia o Acampamento Edivan Pinto, que representa mais um manifesto na luta 

contra a hegemonia do agronegócio na Chapada do Apodi”. Disponível em: 

<https://noticiasdocamposttr.blogspot.com.br/2014/07/acampamento-edivan-pinto-celebra-um-ano.html>. 

Acesso em: 25 jan. 2017. 

http://forumlgbt.wix.com/potiguar
http://www.ufc.br/noticias/noticias-de-2012/1201-coletivo-de-estudantes-discute-combate-a-homofobia
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movimento. E a gente sabe que o movimento do campo ele é muito... muito 

machista, pessoal bem... bem complicado, digamos assim, no diálogo em relação à 

pessoas LGBTs. E aí eles começaram a se organizar e a gente tentou puxar uma 

conversa, uma articulação em relação a isso, pra promover e tudo... mas é que ficou 

meio que no meio do caminho, porque o acampamento começou a se desfazer 

devido a... a articulação do pessoal do Perímetro Irrigado102 de lá, das empresas 

(Andréia Pereira, 27 anos – Divergen). 

 

[...] a gente sempre tentou fazer articulações tanto locais, como regionais, como 

nacionais, então... aqui em Mossoró a gente tentou se articular com as organizações 

que já trabalhavam com as pautas de gênero, não só com o movimento LGBT, mas 

com o movimento feminista também, com partidos políticos, com outras 

organizações... de juventude, podemos citar o Levante Popular da Juventude, pode 

citar movimentos de juventude de massa de frente de partidos políticos de esquerda 

também e no âmbito nacional a gente se organizava em outros é... com outros 

coletivos LGBT né, então... principalmente os coletivos de universidades, que foi 

daí inclusive que surgiu a ideia de trazer o ENUDS, o Encontro Nacional de 

Diversidade Sexual pra cá né, por conta dessa articulação nacional com vários 

coletivos de outras universidades. Nós tivemos com essa articulação com o PCB é... 

necessidades que a UFERSA ainda não tinha aderido, como, por exemplo, a adesão 

do nome social dentro do âmbito da universidade, sendo que essa já era a realidade 

de várias outras universidades do país. Então essa articulação possibilitou a gente 

ampliar um pouco o nosso leque de atuação e também fortalecer nossa militância 

né? (Rafael Guilherme Silva Pereira, 24 anos - Divergen).  

 

O Divergen promove articulações com o PT e com diversos movimentos sociais, 

conforme evidenciamos nas falas dos(as) militantes. Tais articulações ultrapassam a dimensão 

urbana e conseguem atingir também o campo. Essas variadas articulações ocorrem devido à 

inserção destes(as) militantes em muitos espaços de luta, como bem destaca a entrevistada 

Luana Barbosa Pereira.  

Destacamos que o Divergen não pauta suas ações apenas no âmbito da universidade, 

tocando a pauta LGBT com ousadia, na medida em que promove articulações com sujeitos 

LGBTs organizados do campo para construir ações em defesa da diversidade sexual em um 

ambiente de intenso conservadorismo, machismo e sexismo. Ao perceber a organização de 

LGBTs dentro do MST, o Divergen entendeu que essa articulação possibilitaria o 

fortalecimento da luta para os enfrentamentos necessários contra a LGBTfobia no campo.   

                                                 
102 “Aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2012 foi assinada a ordem de serviço (OS) do “Projeto de 

Irrigação Santa Cruz do Apodi” que, capitaneado pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – 

DNOCS, deverá ser instalado na Chapada do Apodi, entre os municípios de Apodi e Felipe Guerra, ambos no 

estado do Rio Grande do Norte. O referido projeto está em fase de instalação e pretende desapropriar 13.855 ha 

(treze mil oitocentos e cinquenta e cinco) hectares para a implementação de um programa de fruticultura 

irrigada”. Disponível em: <https://dossieperimetrosirrigados.net/estudos-de-caso/perimetro-irrigado-santa-cruz-

de-apodi/>. Acesso em: 25 jan. 2017. Esse projeto afeta diretamente os(as) moradores(as) do Assentamento 

Edivan Pinto, sendo esse um local de luta e resistência em defesa da agricultura familiar e da soberania alimentar 

e contra o agronegócio gerido pelo grande capital. Segundo informações recentes, as obras do Perímetro Irrigado 

estão paradas.  

https://dossieperimetrosirrigados.net/estudos-de-caso/perimetro-irrigado-santa-cruz-de-apodi/
https://dossieperimetrosirrigados.net/estudos-de-caso/perimetro-irrigado-santa-cruz-de-apodi/
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Além da busca por articulação da luta LGBT da cidade com o campo, consideramos 

que a parceria com coletivos de outras universidades brasileiras para realização do ENUDS 

em Mossoró-RN e a reivindicação do direito ao uso do nome social pelas travestis e pelos(as) 

transexuais na UFERSA demonstram ousadia e pioneirismo na cidade.  

Isso porque reconhecemos a complexidade em sediar um evento nacional de 

diversidade sexual e de gênero em uma cidade do interior do Nordeste e encampar a luta pelo 

direito à identidade trans em uma universidade localizada nesse território e com forte perfil 

rural. São ações que mostram o potencial organizativo do Divergen, coletivo que mesmo com 

poucos anos de existência, expressou em suas ações ousadia, forte caráter mobilizador e poder 

de articulação.  

Sobre as articulações do coletivo DêBandeira com outros movimentos sociais e 

partidos políticos, seguem as falas dos(as) entrevistados(as): 

 

[...] há outros coletivos que não tem a pauta exclusiva LGBT, mas tem setoriais, 

digamos assim, dentro dos coletivos que dialoga muito bem. Nós já fizemos 

articulações com o grupo de mulheres, o NEM né, o grupo de estudos de mulheres 

da UERN né, e o CF8 de uma maneira mais sutil né, mas é... A nível nacional 

também a gente tem algumas articulações mas... mais burocráticas, nada de atuação. 

Na cidade de Mossoró com atuação nesse um ano de coletivo diretamente com 

parceria eu acredito que seja só com a UERN, com o grupo de estudos de mulheres, 

e com o CF8 de uma maneira mais institucionais ou então burocrática. Eu não... na 

minha percepção não poderia nem colocar, porque foi tudo pífio, não teve uma 

articulação no sentido de parceria, e sim uma prestação de contas, digamos assim 

(Leonardo Moura, 29 anos – DêBandeira).  

 

Olhe, existe um diálogo... existe um diálogo com a ArtGay tá certo? Tem um 

membro do coletivo que faz parte da ArtGay, mas eu não tenho é... segurança em 

falar, em dizer o que é essa ArtGay, como ela está articulada, [...], eu não sei muito 

bem. É... o coletivo tentou já dialogar com outros movimentos, com o Kizomba103, 

tentou já dialogar com o Centro 8 de Março, que é o Centro Feminista, tá certo, é... 

aqui de Mossoró, mas que atualmente ainda eu vejo muito solto, muito isolado tá 

bom? Não vejo ainda esse respaldo de está dialogando com... com outros coletivos, 

com outros movimentos sociais não (Wellington Mendonça, 42 anos - DêBandeira). 

 

Percebemos, pelas falas de Leonardo Moura e Wellington Mendonça, que a 

articulação do DêBandeira com outros movimentos sociais é muito frágil, situando-se em 

                                                 
103 “Há quinze anos o campo Kizomba surge no movimento estudantil (ME) construindo algo diferente. Nós da 

Kizomba sempre levantamos a necessidade de aproximarmos os estudantes das entidades estudantis, dos 

movimentos sociais e populares, e também de repensar a forma de fazer política. Uma forma ousada, radical, 

mas sem ser destrutiva; propositiva, mas sem ser adesista; séria, mas sem ser chata. Nascia daí uma nova visão 

do movimento estudantil, sem que ela negasse o que já havia sido feito. Muito pelo contrário, absorvíamos o que 

tinha de positivo naquilo que fora anteriormente construído, mas queríamos fazer diferente. Sempre reafirmamos 

e vamos continuar lutando para que a Nova Cultura Política que queremos construir privilegie e pense formas de 

participação política dos estudantes na construção das entidades, de democratização de instâncias de decisão, que 

busque o diálogo e ações conjuntas com os movimentos sociais”. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/kizombame/>. Acesso em: 13 fev. 2017.  

https://www.facebook.com/kizombame/
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momentos de diálogo. Dessa forma, não ocorre uma articulação efetiva que possa nortear a 

construção de um projeto coletivo.  

Chamamos atenção para a fala do militante Leonardo Moura quando ele afirma que 

nacionalmente e com o CF8 houve articulações mais burocráticas. Acreditamos que isso 

ocorreu devido a forte ligação que esses espaços e os principais militantes do DêBandeira 

tinham na governabilidade do PT. Assim, os movimentos sociais passam a ser espaços de 

realização das orientações do partido e, com isso, acordos são realizados para manutenção da 

hegemonia partidária e, consequentemente, da institucionalidade governamental.  

Desde a década de 1990 observa-se na sociedade brasileira uma ofensiva do capital, 

conduzido pelo neoliberalismo, que promoveu “[...] o ‘desmonte’ do Estado no enfrentamento 

da questão social, o agravamento da deterioração das condições de vida da classe trabalhadora 

e a tentativa de destruição dos espaços coletivos” (RAMOS, 2007, p. 42). Esse contexto 

sócio-histórico gerou um refluxo da maioria dos movimentos sociais.  

A subida do PT, no ano de 2003, ao cargo máximo do Executivo Federal significou 

para os movimentos sociais, que tinham construído esse partido, o momento de atendimento 

das suas demandas e, portanto, um novo tempo se abriria para a classe trabalhadora. Ocorre 

que a adesão do PT ao receituário neoliberal se mostrou logo nos primeiros anos de governo 

Lula e, com isso, ter o apoio dos movimentos sociais para implantação das medidas orientadas 

pelos organismos internacionais era ponto fundamental.  

A estratégia lançada foi a inserção de militantes em ministérios e cargos de gestão. 

Dessa forma, o caráter de cooptação provocou apassivamento da grande maioria dos 

movimentos sociais, que “[...] assimilaram os preceitos liberais como válidos para a superação 

dos problemas sociais, [...]” (RAMOS, 2007, p. 42), passando a ter uma atuação conivente 

com a governabilidade petista. Muitos(as) militantes e movimentos sociais e sindicais, como 

aponta Cisne (2014), apoiaram os governos petistas de forma pouco crítica, sucumbindo, 

assim, “[...] à política do possibilismo, da governabilidade e do taticismo eleitoral, abrindo 

mão do seu papel de formação de consciência crítica e de lutas de enfrentamento” (p. 262).  

Aliado ao processo de cooptação ocorreu a “onguização” dos movimentos sociais, 

em uma clara transferência da responsabilidade do Estado no provimento das necessidades 

sociais para a sociedade civil. Como já discutimos anteriormente, o financiamento recebido 

por diversas ONGs repercute seriamente na radicalização das lutas e na autonomia dos 

movimentos sociais.  

A partir disso, entendemos que as questões burocráticas relatadas por Leonardo 

Moura tem relação com esse processo de cooptação dos movimentos sociais pela legalidade 
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governamental. Essa situação dificulta sobremaneira a construção de uma luta coletiva com 

autonomia e com horizonte emancipatório.  

Analisamos de forma positiva a articulação do DêBandeira com o NEM104, pois o 

engajamento e a troca de saberes entre a militância e o arcabouço teórico-político são 

extremamente importantes para fortalecer as ações coletivas de enfrentamento à exploração e 

opressão presentes na sociedade.  

A articulação com o NEM ocorreu em diversos momentos. Destacamos dentre estes: 

o curso sobre Gênero e Diversidade, ocorrido em junho de 2015, ministrado pelas Profª. Dra. 

Fernanda Marques de Queiroz (professora da FASSO/UERN) e a Profª Dra. Maria Ilidiana 

Diniz (atual bolsista do Programa Nacional de Pós Doutorado da CAPES no mestrado em 

Serviço Social da UERN) tendo como público os membros do coletivo DêBandeira; a parceria 

e participação do NEM na Conferência Municipal LGBT, inclusive compondo a mesa de 

abertura e tendo como uma das palestrantes a Profª Dra. Mirla Cisne Álvaro; e nas lutas em 

defesa da inserção do debate de gênero e sexualidade nas escolas de Mossoró-RN.  

Esses momentos foram fundamentais para o reconhecimento recíproco de aliança 

entre o NEM e o DêBandeira, aspecto esse imprescindível para o fortalecimento da 

construção coletiva necessária aos processos de enfrentamento às violações cotidianas de 

direitos sofridas pela população LGBT.   

Com relação mais especificamente aos partidos políticos, todos(as) entrevistados(as) 

afirmaram a importância da articulação da pauta LGBT com estes. Elucidativo disso são as 

falas abaixo:  

 

Eu acho que mesmo o coletivo sendo suprapartidário, somos completamente 

maleáveis em entender que sujeitos LGBT também se organizam em partidos 

políticos e essa inserção deles em partidos políticos eu acho que todo movimento 

social deveria ter porque não há como você fazer a base, educar a base sem pra... na 

hora de votar um projeto sério você não ter estrutura pra dizer nem sim ou não e só 

receber o resultado [...] no painel né? Se o projeto foi aprovado ou não. Então assim: 

temos articulações né, de membros do coletivo com partidos políticos. Eu acho isso 

fantástico porque mostra o amadurecimento das pessoas também ou na necessidade. 

Não estou fazendo aqui o debate se partidos políticos, se é bom ou se é ruim. Sei que 

na atual conjuntura no sistema que é hoje é constituído ele é fundamental que tenha 

pessoas de movimentos sociais inseridos em partidos políticos (Leonardo Moura, 29 

anos – DêBandeira).  

 

[...] nós deixamos as pessoas bem à vontade nesse sentido, entendeu? Logicamente 

que em relação a político ou a partido a gente sempre vai tá precisando. Agora 

                                                 
104 Leonardo Moura, em sua fala, compreende o NEM como movimento social. No nosso entendimento o NEM 

se configura como em um núcleo de estudo e extensão, que produz conhecimentos e ações políticas na luta 

contra a exploração e a opressão das mulheres. 
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recentemente que a gente teve a Semana contra a LGBTfobia, através, acho que é 

PMDB105 [...], ou é PSB106, eu não sei de que partido ele é não, mas foi através dele 

que nós conseguimos uma audiência pública na Câmara Municipal. Então, assim, é 

um passo, é um grande passo, e olha que [...], a orientação sexual dele não é (risos), 

ele não é LGBT né, ele é heteronormativo. Mas aí ele conseguiu esse espaço pra 

gente, enquanto tem muitos lá na Câmara que não, inclusive que é LGBT (Laura 

Vermont, 42 anos – DêBandeira). 

 

Leonardo Moura destaca em sua fala a importância da inserção de militantes de 

movimentos sociais em partidos políticos, pois estes últimos são fundamentais na educação e 

formação política dos sujeitos. Ele avalia como positivo a inserção de membros do 

DêBandeira em partidos políticos pois consegue possibilitar ao sujeito que este compreenda 

criticamente a realidade social ao qual está inserido(a).  

Sabemos que a configuração dos partidos políticos na atualidade não corresponde ao 

Partido o qual pensava Marx e outros intelectuais da corrente marxista como Lênin e Antonio 

Gramsci. Para esses teóricos revolucionários, de forma geral, o Partido seria um sujeito 

coletivo central responsável pela educação política e organização da classe trabalhadora tendo 

por finalidade a transformação radical da sociedade capitalista. Lênin e Gramsci 

compreendiam partido político “[...] como o elemento de elevação de consciência e de 

educação junto à classe trabalhadora e de desenvolvimento das instituições de hegemonia 

proletária” (CARNOY, 1994, p. 112).   

Ao longo dos séculos, evidenciaram-se o desenvolvimento de vários partidos 

políticos107 que perdiam o caráter revolucionário e foram, aos poucos, polarizando-se em 

esquerda e direita, trazendo em seus programas concepções e projetos de sociedade distintos 

entre si.  

Entendemos que os partidos de esquerda são sujeitos coletivos imprescindíveis na 

organização da classe trabalhadora e na formação política necessária ao questionamento da 

ordem social vigente. Contudo, a contestação necessita estar aliada a um horizonte de 

transformação, dimensão essa, na nossa compreensão, negligenciada pela maioria dos partidos 

de esquerda no Brasil.  

Mesmo concordando com Leonardo Moura sobre o papel de educador político dos 

partidos, pensamos que não basta um sujeito estar inserido em um partido, pois é fundamental 

analisar qual o posicionamento deste com relação aos reais interesses da classe trabalhadora e 

                                                 
105 Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
106 Partido Socialista Brasileiro. 
107 Não traremos uma análise da trajetória de construção e desenvolvimento dos partidos políticos no Brasil e no 

mundo, apenas pontuamos uma análise breve e mais geral de aspectos que configuram a situação atual dos 

partidos, especificamente no Brasil.  
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como as táticas e estratégias desse partido utilizam da formação política para a construção da 

consciência de classe.  

O depoimento de Laura Vermont elucida mais diretamente como se realiza a 

articulação do DêBandeira com partidos políticos. Pela sua fala, percebemos que tal 

articulação é pontual, não se caracterizando em uma aliança na construção de um projeto 

coletivo. A parceria ocorreu para a realização da 1ª Semana de Combate à LGBTfobia em 

Mossoró-RN, realizada nos dias 16 a 22 de maio de 2016. A audiência na Câmara Municipal 

da cidade, uma das atividades que integrava a programação da referida Semana, foi 

viabilizada pelo vereador Lairinho Rosado do PSB, mesmo parlamentar que votou contra a 

inserção do debate de gênero e sexualidade nas escolas de Mossoró-RN na votação final do 

PME em 2015.  

Mesmo reconhecendo a grande importância dessa audiência para visibilidade e 

reivindicação das demandas da população LGBT de Mossoró-RN, precisamos refletir sobre as 

alianças feitas pelo coletivo em questão para alcançar seus objetivos. Com isso, no caso 

específico em que estamos debatendo, cabe questionar: quais os interesses políticos do 

referido vereador em viabilizar tal audiência? Em que medida essa apropriação da pauta 

LGBT reverte em conquistas para esse público na cidade?  

Indagamos sobre isso porque além de votar contra a inclusão do debate sobre gênero 

e sexualidade na educação, em uma atitude claramente conservadora e LGBTfóbica, após a 

realização da audiência na Câmara Municipal o vereador Lairinho Rosado não viabilizou 

iniciativas político-institucionais para continuar problematizando a realidade de violação que 

são submetidas as LGBTs na cidade, o que poderia gerar, com a pressão organizada do 

Movimento, leis e decretos que possibilitassem à garantia de direitos a essa população.  

Por outro lado, alguns sujeitos expressaram claramente a necessidade de uma certa 

cautela na articulação com os partidos políticos. Vejamos algumas falas:  

 

[...] o coletivo é... ele é suprapartidário... não existe assim um partido  específico,  tá 

certo? A gente tenta evitar... claro, os membros do coletivo eles são partidários, cada 

um tem suas definições, suas agremiações partidárias. A gente tenta evitar essa 

discussão e essa articulação dentro do coletivo, respeitando todas as bandeiras 

políticas que os membros é... tenham, enfim, dialoguem na sociedade (Wellington 

Mendonça, 42 anos – DêBandeira).  

 

[...] assim... é relativo isso, mas a gente sempre tá tentando tramitar com isso com 

muito cuidado logicamente né, porque nós somos várias cores, e também várias 

bandeiras, vários partidos, apesar que a nossa DêBandeira é a nossa DêBandeira e aí 

enfim... [...] (Laura Vermont, 42 anos – DêBandeira). 
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O DêBandeira  constrói parcerias com partidos políticos e também tem pessoas que 

são de partidos políticos. Hoje a gente tem pessoas que são do PT, do PSB, do 

PCdoB108 e já vieram algumas outras pessoas de outros partidos também querendo 

compor, mas a gente não dialoga pela questão do partido, são sujeitos que compõem 

partidos políticos, mas a gente não... não vende a pauta, nem mistura. Mas as 

articulações e os diálogos em prol da pauta elas são feitas, não em prol de sujeitos 

individuais, é em prol de uma pauta é... que vai é... beneficiar coletivamente a 

população LGBT de Mossoró (Diego Vieira Machado, 21 anos – Divergen).  

 

Percebemos, pelas falas dos(as) militantes do DêBandeira, que existe uma confusão 

na compreensão entre articulação do coletivo com partidos políticos e a aliança do coletivo a 

um partido específico ou não. Além disso, pensamos que há uma relação de atração e repulsa 

dos movimentos sociais com os partidos políticos, pois ao mesmo tempo que reconhecem e 

respeitam as inserções partidárias de seus membros, atribuem a articulação com os partidos 

como algo que prejudica a ação política do coletivo.  

Consideramos fundamental a autonomia dos movimentos sociais frente aos partidos 

políticos, contudo, a ação coletiva exige que repensemos as alianças como fator indispensável 

na concretização das lutas sociais. Isso não significa tecer alianças com partidos 

conservadores que tenham programas destoantes da perspectiva societária e dos princípios 

defendidos por determinado movimento social. 

Evitar o debate e articulações com partidos políticos que possam somar forças nas 

ações coletivas de enfrentamento à sociedade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista 

promove um isolamento da pauta, obstaculizando, com isso, reflexões que levem em 

consideração a situação das lutas de classes e as diversas correlações de forças que permeiam 

a sociedade. Acreditamos que sem articulação consciente e crítica com partidos políticos de 

esquerda a pauta LGBT perde em força política na reivindicação de direitos e não tensiona, 

por exemplo, as questões sobre sexualidade que ainda são secundarizadas no campo 

partidário.  

Nesse sentido, o argumento abstrato de respeito ao partido de cada um dos 

membros, não encarando de forma crítica e estratégica o debate sobre articulação com 

partidos políticos em nome de um objetivo geral do DêBandeira, significa uma compreensão 

limitada do complexo jogo de forças sociais que conformam a luta de classes e de como o 

coletivo situa-se nessas relações. O discernimento mais crítico sobre essas questões 

possibilitaria a este o desvelamento do contexto sócio-histórico para entendimento dos limites 

e avanços que se colocam no desenvolvimento das lutas sociais.  

                                                 
108 Partido Comunista do Brasil.  
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Consideramos, assim, que um movimento ser suprapartidário significa reivindicar 

uma autonomia na sua condução diante dos partidos, mas não deve resultar em repulsa à 

dimensão partidária ou negação das articulações com esses sujeitos coletivos na certeza de 

que isso desconsideraria as perspectivas políticas individuais dos membros e descaracterizaria 

a bandeira geral que norteia suas ações. 

 

4.4 Compreensão e vinculação a algum projeto societário 

 

A realidade em que vivemos é atravessada por diferentes projetos societários, que 

são projetos coletivos “[...] que apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, que 

reclamam determinados valores para justificá-la e que privilegiam certos meios (materiais e 

culturais) para concretizá-la” (NETTO, 2009, p. 142). Assim, tais projetos se constituem 

como “[...] macroscópicos, como propostas para o conjunto da sociedade” (NETTO, 2009, p. 

142; grifos do autor).  

Ao serem questionadas(os) sobre o que entendem por projeto de sociedade, todas(os) 

as(os) entrevistadas(os) compreendem que a sociabilidade capitalista não atende às 

necessidades humanas. Vejamos alguns depoimentos:  

 

Eu acho que o projeto de sociedade ele tem que... que englobar necessariamente um 

combate a qualquer tipo de opressão sabe? Então eu acho que a gente tem que ralar 

muito pra construir esse projeto. Mas no projeto, no desenho, eu acho que é isso: 

tudo que a gente sonha, a gente espera que algum dia aconteça, que é uma sociedade 

sem classe, uma sociedade que todo mundo tenha acesso aos bens que produz, que 

as pessoas amar sem temer, que as pessoas possam expressar sua intelectualidade, 

enfim, amar da forma que quiserem, [...]. Uma sociedade de fato socialista (Luana 

Barbosa Pereira, 24 anos – Divergen). 

 

[...] quando falamos num projeto de sociedade a gente pensa nas coisas funcionando 

de forma plena e perfeita né, por exemplo, a questão do... do direito pleno. Quando 

eu leio a Constituição Federal no artigo 5º, que lá eu... eu tenho escrito: todos somos 

iguais perante a lei, independente disso, de mais disso, mais disso e mais disso. E 

propõe a inviolabilidade do direito à vida, aí você vai e me segrega, a minha 

afetividade ela não é aceita, o meu corpo ele não é aceito, a minha religião, dizer que 

sou umbandista é uma agressão muito grande, porque eu sou do demônio né, eu não 

presto. Então, assim, quando eu começo a ver esses discursos, essa... esse modelo de 

sociedade que começa dentro de mim a soar como uma utopia, porque eu busco a 

igualdade, eu busco a fraternidade, eu busco a comunhão, eu busco a dignidade, que 

pra mim a dignidade seria a palavra-chave, x, seria você me aceitar como eu sou. 

Você fazer com que eu possa ter uma atuação é ativa é... nas demandas sociais. [...]. 

A gente sonha, sonha, sonha, tem vontade, luta, tenta, mas que as forças opressivas, 

as coerções sociais nos colocam muito distante desse ideal realmente social 

(Wellington Mendonça, 42 anos – DêBandeira).  
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De fato, vivemos em uma sociedade assentada na exploração e na dominação de uma 

classe que se apropria da riqueza produzida por uma classe que só tem sua força de trabalho 

como forma de sobrevivência. Tendo por finalidade o lucro, as mercadorias assumem a 

centralidade da vida social e nesse mesmo processo os seres humanos são coisificados. 

Orientada pela busca de acumulação de riquezas nas mãos de uma minoria, não há espaço 

nessa sociedade para o atendimento às necessidades humanas, situação que resulta em um 

aprofundamento das desigualdades sociais que atinge níveis de barbárie, submetendo a classe 

trabalhadora à degradação constante de suas condições de vida e de trabalho.  

Em relação intrínseca com a exploração, as opressões se mantêm e se aprofundam 

diante de uma sociedade que determina as condições de realização da produção estabelecendo 

modos de ser e de viver dos sujeitos que sejam compatíveis com a lógica de acumulação do 

capital. A sociabilidade que vivemos, portanto, desumaniza e impossibilita o pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas.  

A entrevistada Luana Barbosa Pereira traz a ideia de que a mudança das condições 

objetivas de vida da classe trabalhadora, a partir do real acesso à riqueza socialmente 

produzida, no interior de uma perspectiva de transformação radical da sociedade, deve 

contemplar o combate às opressões sobre os modos de ser, de sentir de amar dos sujeitos. 

Nesse sentido, o desafio está em compreender que diante da avassaladora “[...] dominação do 

capital sobre o conjunto das relações sociais é fundamental apreender o indivíduo social 

enquanto ser singular, com suas necessidades imediatas e simultaneamente, ser genérico, cuja 

teleologia transcende as necessidades do Eu” (SANTOS, 2002, p. 38). 

A fala do militante Wellington Mendonça nos inquieta a pensar sobre os limites dos 

direitos humanos na sociedade do capital. Isso porque é parte constituinte da sociabilidade 

burguesa a violação aos direitos humanos em favor da supervalorização da mercadoria, o que 

não significa que a luta pelos direitos humanos seja inválida, mas é preciso compreender a 

afirmação e negação destes no terreno contraditório da luta de classes.  

Diante de uma sociabilidade assentada na desigualdade social e que naturaliza a 

violação dos direitos humanos, é uma ingenuidade política acreditar que a garantia desses 

direitos tanto ocorrerá plenamente nessa sociedade quanto determinará uma mudança nas 

bases que a estruturam.   

Corroboramos, portanto, com Santos (2002) quando aponta como estratégia a ideia 

de que os direitos humanos “[...] devem integrar uma cultura política emancipatória de tal 

forma que possam ser apreendidos não como fim em si mesmo, [...] mas inseridos na 
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dinâmica das lutas sociais, num movimento permanente de tensão e contradição com a ordem 

vigente [...]” (p. 38), tendo como horizonte teórico-ético-político a transformação social. 

Alguns(as) militantes problematizaram a negação de direitos a que é submetida a 

população LGBT nos marcos da sociabilidade capitalista. Seguem as falas: 

  

[...] eu acho que esse modelo de sociedade que é dado pra gente não serve. [...] é 

como se nós não fizéssemos parte dessa... dessa sociedade, ou então que nós 

vivêssemos nas suas experiências, sejam elas quais forem, nas margens. A gente tá à 

margem de tudo, à margem de políticas públicas, somos os últimos. Todos os... se 

você perceber até nessas últimas empreitadas de articulação do governo golpista 

pessoas negras, mulheres, LGBTs foi tudo pra um bolo só pra se diminuir o recurso, 

pra não se investir tanto em políticas públicas direcionadas e, enfim... por isso 

mostra muito aonde eles querem que nós fiquemos. [...] A gente quer mudar, quer 

participar, quer intervir e quer ter voz. Nesse modelo de sociedade patriarcal, 

capitalista, não dá, não dá (Andréia Pereira, 27 anos – Divergen).  

 

 

[...] a gente possui... está inserido numa sociedade patriarcal, machista, capitalista e 

que não é aquilo que eu almejava [...]  porque hoje a gente vê uma realidade em que 

pessoas LGBTs são assassinadas e violentadas diariamente e que a classe política 

brasileira também é uma coisa que não representa a população [...] (Diego Vieira 

Machado, 21 anos – DêBandeira).  

 

[...] o ser LGBT que tem-se hoje numa sociedade capitalista é um ser explorado, é 

um ser que é desumanizado né, é... e que sofre muito mais do que simplesmente o 

peso das discriminações, digamos assim, das estruturas do campo simbólico né... e... 

e subjetivas, elas sofrem também o peso da discriminação  é... concreta, material, 

econômica né? População trans, por exemplo, acho que é um dos maiores exemplos 

disso, que é uma população que por conta de sua orientação sexual, por conta da sua 

identidade de gênero, acaba sendo reduzido aos postos de trabalho mais 

humilhantes, acaba sendo reduzido a trabalhos degradantes e consegue 

simplesmente não ter visibilidade social porque o sistema capitalista nos impõe um 

padrão de como devemos ser, um padrão de quem deve ser mais explorado né? 

Então, assim, nós temos o público LGBT, a população LGBT sendo grande vítima 

do sistema capitalista enquanto próprio sistema econômico, então nós negamos esse 

modelo de sociedade capitalista, nós acreditamos que o socialismo ainda seria nosso 

caminho. [...] é um pouco disso, considerando que a gente tem que romper muito 

mais do que com o campo simbólico, muito mais do que o campo subjetivo. [...] não 

há como é... nós nos libertarmos enquanto sociedade e segmento LGBT dentro de 

uma sociedade capitalista né, assim também como não há dentro de uma sociedade 

socialista nos afirmarmos sem considerar o rompimento com o patriarcado, com o 

racismo, com a misoginia. Então é algo que se complementa e algo que não pode 

estar dissociado (Rafael Guilherme Silva Pereira, 24 anos – Divergen). 

 

Além da opressão e da subalternidade as quais a sociedade patriarcal-racista-

capitalista-heterossexista reserva para LGBTs, o não reconhecimento dos seus direitos 

conforma para esse público um estado de intensa e cotidiana violação de direitos humanos, 

em que assassinatos são as expressões mais agudas de uma LGBTfobia que está disseminada 

em todos os espaços da vida social.  
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O direito à vida com dignidade é constantemente negado à população LGBT, 

revelando que os processos de intolerância e violência contra esse público extrapola 

manifestações individuais de desrespeito, estando presente no Estado e em suas instituições 

que 

 

[...] convivem e reproduzem o preconceito por orientação/expressão sexual e 

identidade de gênero de forma institucionalizada. Naturaliza-se a violação dos 

direitos humanos em ambientes que deveriam proteger os indivíduos contra todas as 

formas de violência e violação de direitos. Neste sentido, a população LGBT 

encontra obstáculos no acesso à política e serviços na área de educação, [...] 

(SANTOS; SILVA, 2015, p. 511).  

 

O campo das políticas sociais não está isento da reprodução de intensos e explícitos 

processos de discriminação contra a população LGBT, diante da promoção incessante da 

legitimidade da heterossexualidade.  

A histórica ausência de políticas sociais públicas efetivas para a população LGBT 

encontra na atual conjuntura brasileira um desafio ainda maior para reivindicação e 

implementação, diante de um Congresso conservador formado por setores fundamentalistas e 

de um governo de direita que assumiu a Presidência da República mediante um golpe civil-

jurídico-midiático. 

Além dos retrocessos via projetos de lei que buscam anular algumas conquistas dos 

grupos socialmente discriminados, a extinção pelo governo Temer da Secretaria de Direitos 

Humanos (SDH), a nosso ver, significa um enorme retrocesso para esses grupos, dentre estes 

a população LGBT, e explicita o protagonismo do Executivo e do Legislativo no 

aprofundamento das intensas violações que cotidianamente assolam a vida das LGBTs no 

Brasil.  

O militante Rafael Guilherme Silva Pereira faz uma análise da situação da população 

LGBT dentro de uma perspectiva de totalidade, que compreende as condições de vida e de 

trabalho desse público por meio dos processos de exploração e opressão constituintes da 

sociabilidade capitalista.  

Sem menosprezar a subjetividade, o entrevistado entende que a realidade das LGBTs 

é produzida social e historicamente, encontrando no capitalismo uma base material que 

condiciona mecanismos que se apropriam da diversidade dos sujeitos para potencializar a 

exploração e não para valorizar os diferentes modos de ser e de se expressar. A opressão, 

portanto, tem uma dimensão objetiva e é produzida socialmente, o que descarta qualquer 

compreensão que atribua ao campo simbólico o lugar de produção desse fenômeno. 
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De forma elucidativa Rafael Guilherme Silva Pereira explicita como a realidade da 

população trans é forjada nas e pelas relações sociais capitalistas, que intensifica os processos 

de exploração via trabalhos degradantes, em que os baixos salários são apenas um dos 

aspectos presentes na realidade laborativa desse segmento.   

Isso porque emprego formal ainda é uma realidade distante para a imensa maioria 

das travestis e dos(as) transexuais. A explicação reside no fato de que somado à discriminação 

sofrida no seio familiar, esse público é especialmente vulnerável  

 

[...] à exclusão do espaço escolar, o que repercute negativamente em suas 

oportunidades sociais e profissionais, tendo como consequência o reforço de 

estereótipos que os estigmatizam: é o caso da prostituição, que, embora associada 

em termos essencialistas à condição dessas pessoas, resulta da exclusão escolar e 

familiar (LIONÇO; DINIZ, 2009, p. 12). 

 

Corroboramos com o entrevistado de que a sociabilidade capitalista não possibilita a 

valorização da humanidade e do reconhecimento real da diversidade afetivo-sexual e de sexo. 

Uma sociedade livre das amarras do capital também não corresponde, necessariamente e 

mecanicamente, ao reconhecimento das formas de ser e de amar dos sujeitos. Na linha do que 

estamos apontando, Cisne (2014) argumenta que  

 

[...] a emancipação da mulher não possui apenas uma dimensão restritamente 

econômica; ela envolve dimensões profundas da condição de se tornar humano, ou 

melhor, envolve a profundidade ontológica da construção do ser social como ser 

genérico. Abolir a propriedade privada e transformar a economia doméstica 

socializada são premissas indispensáveis para a emancipação, contudo, insuficientes. 

A transformação da cultura e dos valores são também indispensáveis para tal 

propósito (p. 116).  

 

 É preciso, nesse sentido, que as lutas contra a exploração e a opressão sejam 

indissociáveis para a conformação de outra sociabilidade que além de suprimir o trabalho 

alienado atinja um nível de consciência de respeito genuíno à diversidade dos sujeitos, o que 

passa, necessariamente, pela construção de relações sociais sem hierarquia de sexo, de 

raça/etnia e de sexualidade.  

Quando questionados sobre qual projeto de sociedade o coletivo ao qual o(a) 

entrevistado(a) está vinculado, todos os sujeitos da nossa pesquisa afirmaram sobre o anseio 

de uma transformação social. Vejamos alguns depoimentos: 
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[...] o nosso grande sonho, a nossa meta e a nossa grande conduta é uma sociedade 

que liberta, é uma sociedade igualitária, e sem aquele “ah, igualdade entre todas as 

pessoas”, não! Diferença entre todas as pessoas é o mais importante. Mas é uma 

sociedade que trate por igual né, pessoas, eu acho que esse projeto de sociedade que 

nós temos é... não é uma sociedade perfeita, nós não somos perfeitos, mas é uma 

sociedade que chegue lá, que liberte, é uma sociedade que compreenda, uma 

sociedade que agregue, que não aponte o dedo, que não condene entendeu? (Laura 

Vermont, 42 anos – DêBandeira).  

 

Eu acho que o DêBandeira ele se filiaria a um projeto de sociedade onde a 

população LGBT ela é... não fosse violentada e assassinada todos os dias. Eu acho 

que uma sociedade onde não existisse patriarcado, machismo (risos) e LGBTfobia. 

Esse é uma visão que a gente tem. Que é uma coisa muito... ainda é muito distante, 

mas que é o que a gente pelos menos... tentar construir diariamente, então é essa 

filiação que a gente... [...] essa ação que são desenvolvidas, dessa sociedade pras 

pessoas LGBTs serem é... viverem com dignidade e respeito (Diego Vieira 

Machado, 21 anos – DêBandeira). 

 

 

A sociabilidade capitalista, assentada na exploração e na desigualdade, de fato, não 

possibilita a realização da igualdade e da liberdade substantivas. Os seres humanos, reduzidos 

à condição de mercadorias, estabelecem relações sociais que tem a posse e o lucro como 

finalidades. Nesse processo, forja-se o individualismo e a competição, desvalores que se 

reproduzem cotidianamente em uma sociedade marcada pelo distanciamento não só dos(as) 

produtores(as) com relação aos produtos do trabalho, mas também dos homens e mulheres 

dos outros seres humanos.  

Esse distanciamento impede o reconhecimento das particularidades de cada sujeito, 

diante da padronização nas formas de ser e de amar que são postas pela ordem do capital, 

tendo por objetivo manter relações hierárquicas e desiguais que, ao mesmo tempo em que são 

funcionais ao processo de produção, é reflexo deste no cotidiano dos diversos espaços da vida 

social.  

Nesse sentido, destoar desse padrão imposto socialmente condena os sujeitos que 

possui suas singularidades a diversas expressões de preconceito e de discriminação. As 

diferenças, portanto, são transformadas em desigualdade. Isso nos faz pensar que a luta deve 

ser por uma igualdade que não negue as diferenças dos sujeitos, já que estas são parte da sua 

individualidade, dimensão essa também construída nas e pelas relações sociais.  

O projeto de sociedade do DêBandeira contém o combate ao preconceito e à 

discriminação contra a população LGBT como um aspecto fundamental. A fala de Diego 

Vieira Machado atrela essa opressão ao sistema patriarcal, responsável pela exploração das 

mulheres e pela imposição da heterossexualidade. A destruição, portanto, desse sistema 

patriarcal-racista-capitalista-heterossexista está no horizonte das lutas desse coletivo, em que 
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as ações desempenhadas por este constroem, passo a passo, a tentativa de uma vida com 

reconhecimento e direitos para a população LGBT.  

Dois entrevistados apontam em suas falas algumas dificuldades na apreensão do 

projeto de sociedade ao qual o coletivo DêBandeira se filia. Vejamos as suas falas: 

 

[...] eu acho que o coletivo DêBandeira sem mesmo ter isso como norte a gente já 

constrói isso como norte, porque eu acho que quem se disponibiliza a construir o 

movimento social ele tem que se desprender de muita coisa e aprender nas suas 

vivências (Leonardo Moura, 29 anos – DêBandeira). 

  

[...] a discussão ela ainda é muito carente, tá certo? Ela ainda é muito pouca, porque 

aí o coletivo tem apenas um ano de existência e não temos pernas ainda pra chegar 

às periferias, não temos pernas pra chegar nos guetos que necessitam de verdade do 

trabalho do Coletivo DêBandeira. Ainda é um coletivo de pessoas empoderadas, 

ainda é um espaço é... conhecido por pessoas que estão na universidade. Então, 

assim, [...] eu vejo que não existe ainda esse modelo de sociedade, claro, existe os 

anseios de você poder é... é... criminalizar a homofobia, de você poder é... é aceitar a 

identidade de gênero dos sujeitos LGBT, de você poder assegurar o espaço em que 

os sujeitos LGBT possam estar inseridos no mercado de trabalho, na universidade, 

na produção do conhecimento, mas... mas são demandas soltas, pontuais. Não é 

ainda uma coisa amarrada, uma coisa realmente defendida enquanto bandeira para o 

coletivo (Wellington Mendonça, 42 anos – DêBandeira).  

 

Todas as ações humanas tem uma finalidade. Seja individual ou coletiva “[...] 

implica sempre um projeto que, em poucas palavras, é uma antecipação ideal da finalidade 

que se pretende alcançar, com a invocação dos valores que a legitimam e a escolha dos meios 

para lográ-la” (NETTO, 2009, p. 142).  

Tendo em vista que os projetos societários se vinculam ou à manutenção da 

sociedade burguesa ou à sua supressão, todas as nossas ações revelam qual projeto de 

sociedade nos orienta, mesmo que não tenhamos total consciência. Dessa forma, os projetos 

societários possuem uma dimensão política “[...] que envolve relações de poder” (NETTO, 

2009, p. 142).  

Apesar do entrevistado Leonardo Moura não explicitar qual projeto de sociedade 

orienta as ações do DêBandeira, entendemos que existe uma teleologia que conduz o 

posicionamento e as estratégias de luta desse sujeito coletivo. Nesse sentido, pode ser que 

esse aspecto seja pouco debatido coletivamente entre os membros, mas não retira a existência 

de um projeto societário a qual ele se filia.  

Ressaltamos que os projetos societários estão constantemente em disputa. Além 

disso, não estão prontos, pois, se constituem como “[...] estruturas flexíveis e cambiantes: 

incorporam novas demandas e aspirações, transformam-se e se renovam conforme as 
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conjunturas históricas e políticas” (NETTO, 2009, p. 142; grifos do autor). Acrescentamos, 

ainda, o fato de que diferente do projeto burguês vigente, o projeto da classe trabalhadora não 

é uma realidade que se efetiva imediatamente na sociedade que vivemos. Essa compreensão 

não está presente na fala de Wellington Mendonça, pois este não associa as lutas em defesa 

dos direitos da população LGBT, por exemplo, ao processo de construção de uma nova 

sociedade.  

É um processo lento e gradual a construção de uma nova hegemonia que possa 

suprimir as relações de exploração e alienação, na medida em que na sociabilidade do capital,  

 

[...] por razões econômico-sociais e culturais, [...], os projetos societários que 

respondem aos interesses das classes trabalhadoras e subalternas sempre dispõem 

de condições menos favoráveis para enfrentar os projetos das classes proprietárias 

e politicamente dominantes (NETTO, 2009, p. 143; grifos do autor).  

 

Mesmo sem explicitar o projeto societário do DêBandeira, entendemos que as 

questões apontadas por Wellington Mendonça, com relação aos direitos que o coletivo 

defende e o anseio de que os debates e ações cheguem à realidade social das periferias, em 

uma aproximação com os sujeitos marcados pela opressão e pelas precárias condições de 

vida, são fatos que se alinham à busca por uma sociedade que consiga reconhecer e garantir 

plenamente a liberdade de ser e de amar, potencializando, assim, a humanidade dos sujeitos.  

Identificamos que os(as) militantes do Divergen apontam, mais claramente, a filiação 

desse coletivo a um projeto socialista de sociedade. Seguem as falas: 

 

Ah... cem por cento socialista né? (risos). Não tem como não ser socialista. 

Comunistas tem alguns que são, mas socialista é... é a ordem geral (risos) (Luana 

Barbosa Pereira, 24 anos – Divergen).  

 

 

Eu creio que pelas concepções até político-partidárias e ideológicas que a gente 

entrou com o GEDIC, a gente tende a caminhar mesmo pra ser uns comuna chato 

(risos), de passar... de tentar caminhar pra um comunismo, uma experiência de 

socialismo, até... apesar da gente ter ciência de que é muito difícil... É muito difícil 

lutar contra esse sistema todo que é posto, que corrompe, que aliena as pessoas 

oprimidas pra achar que é esse sistema que deve funcionar, tem que ser o correto, 

que é o que vai nos servir. E não é. É esse sistema que mata a gente todos os dias 

(Andréia Pereira, 27 anos – Divergen).  

 

[...] o Divergen surge de dentro de um coletivo e de um grupo de estudos marxista e 

traz esse debate do marxismo muito fortemente, inclusive dentro do debate LGBT 

também né? E aí é... nós não titubeamos a nos dizer-mos que nós somos 

anticapitalistas, nós negamos o modelo de sociedade que nós estamos hoje, o 

capitalismo, não simplesmente pela é... digamos assim, pela nossa matriz marxista, 

mas se considerarmos também dentro de uma teoria de diversidade sexual, porque 
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esse é o sistema econômico que mais degrada o ser humano é... e que mais explora o 

ser humano e todas as suas matrizes né? (Rafael Guilherme Silva Pereira, 24 anos – 

Divergen).  

 

As falas acima revelam uma postura anticapitalista desses sujeitos. Para Wood 

(2003) ser anticapitalista implica colocar-se ideológica e praticamente na luta contra o sistema 

e valores liberal-burgueses.  

A crítica que os(as) militantes do Divergen tecem ao sistema capitalista e as ações 

que desempenham no coletivo, buscando entender as opressões como parte e expressão da 

sociabilidade regida pelo capital, promovem um direcionamento político das lutas importante 

nesse momento de abandono, por grande parte da esquerda, de um projeto socialista de 

sociedade.  

A negação da impossibilidade de uma mudança estrutural da sociedade é a tônica das 

teorias pós-modernas109. A valorização do fragmentário tem como contraponto o rechaço à 

totalidade, que  

 

[...] é ‘confundida’ com totalitarismo e ocultamento das diferenças. A estratégia 

consiste mais precisamente na satanização da totalidade e das categorias 

universalizantes do projeto da modernidade em nome da completa ausência de 

perspectivas que proponham o enfrentamento da complexidade do real para além 

da perplexidade, da impotência e da celebração (SANTOS, 2007, p. 39-40; grifo da 

autora).  

 

O pensamento pós-moderno, que tem suas primeiras expressões justamente em um 

período em que “[...] o pensamento e a prática de amplos segmentos da esquerda 

atravessavam um profundo deslocamento da sua direção teórico-política” (SANTOS, 2009, p. 

68), investe na compreensão da particularidade e da subjetividade descoladas das 

determinações materiais, apostando na cultura isolada das bases objetivas que a constitui.  

Forja-se, assim, “[...] a construção de uma racionalidade sem as pretensões 

universalizantes da razão moderna que, resolvendo alguns ‘probleminhas’, tornará essa ordem 

sociopolítica adequada para todos, indistintamente” (SANTOS, 2007, p. 42). Atendendo a 

uma lógica do capitalismo, a pós-modernidade rejeita qualquer compreensão que busque as 

raízes objetivas dos fenômenos, sendo estes percebidos como um emaranhado que “[...] se 

esgotam em sua própria singularidade” (SANTOS, 2007, p. 43).  

                                                 
109 Pelos limites dessa dissertação, situaremos brevemente alguns aspectos que caracterizam essas teorias e de 

como elas influenciam no direcionamento das lutas sociais.  
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Ganha, assim, força material e ideológica a crítica ao marxismo e a importância de 

valorização das demandas particulares dos sujeitos, que supostamente as grandes narrativas 

não conseguem explicar, promovendo “[...] uma tendência à especialização e à fragmentação 

das reivindicações e dos sujeitos em seu processo de organização” (SANTOS, 2009, p. 71).  

Em contraposição ao discurso que nega a perspectiva de totalidade na compreensão 

das opressões particulares vividas pelos sujeitos nas suas relações cotidianas, consideramos 

que “a sociabilidade opera como uma espécie de metabolismo que delimita e define as 

condições de possibilidade quanto ao modo de ser da individualidade, evidenciando sua 

particularidade enquanto existência concreta” (SANTOS, 2009, p. 74). E isso não significa 

“[...] admitir nenhum tipo de externalidade nem de descaracterização da autoconsciência 

humana” (SANTOS, 2009, p. 74).  

Relevante situar que o posicionamento teórico-político dos(as) militantes do 

Divergen de crítica ao capitalismo e a compreensão destes sobre a incompatibilidade de 

valorização da diversidade e do atendimento às necessidades humanas com um sistema do 

culto ao lucro, tem grande contribuição do GEDIC, na medida em que esse grupo, alinhado a 

uma perspectiva marxista, tem um comprometimento com a transformação radical da 

sociedade.   

 

4.5 Desafios e potencialidades 

 

Ao fazerem uma avaliação do movimento LGBT em Mossoró-RN, os sujeitos da 

pesquisa explicitaram as seguintes ideias: 

 

[...] o movimento LGBT em Mossoró é um movimento novo, eu digo enquanto 

movimento politizado, [...]. E assim, eu acho que tá em construção, tá em construção 

(Laura Vermont, 42 anos – DêBandeira). 

 

[...] aqui em Mossoró eu percebo que ainda há um vácuo muito grande sobre uma 

ligação entre o movimento LGBT que existiu [...] pra o movimento que se constrói 

hoje (Diego Vieira Machado, 21 anos – DêBandeira). 

 

[...] aqui já teve um movimento chamado de mariposas, as mariposas eram grupos 

de gays que se organizava, se reunia na praça do centro da cidade e resolveram então 

fazer um bloco de carnaval. Quando o mundo discutia o surgimento da drag, 

Mossoró criava as mariposas que eram uma irreverência[...] ... da caricatura do gay, 

do homem que se veste de mulher, com peito de espuma, com cabelo de boneca e 

tal, e tal e tal, que teve um respaldo muito grande, embora fosse somente no 

momento de carnaval. Depois tivemos um momento dos guetos [...] para se reunir, 

encontrar as pessoas, namorar e tal, e tal e tal. E surgiram realmente também 
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algumas festas pontuais, mas que as festas não tinham uma dimensão política, eram 

espaços de diversão, espaços de namoro. Chegou um momento que Mossoró teve 

algumas paradas [...], as paradas  gays de Mossoró elas não tinham sustância ou 

consistência, porque aí era uma ONG, uma ONG que não tinha um grande respaldo, 

uma discussão grande com os gays de Mossoró, que vinha, trazia tudo pronto, tudo 

plástico, tudo organizado e aí... Vinha, organizava, fazia e ia embora. Nada antes, 

nada depois, só durante o ato. E aí parou e as pessoas nem se lembram hoje em dia, 

nem tem saudade porque, de um modo geral, acredito que  não fomentou muita coisa 

aqui na cidade. Surgiu os movimentos feministas, a mulher começou então a se 

empoderar, e a discutir a dimensão da mulher na sociedade, mas aí a questão da 

mulher lésbica eu acredito, não tenho certeza, dentro do feminismo em Mossoró, 

num teve respaldo. Não teve discussão, porque também, de um modo geral, ninguém 

nunca ouvia falar nas discussões de empoderamento, a questão lésbica [...]. Algumas 

pessoas tentaram criar grupos, tentaram reunir pessoas, mas era assim muito... muito 

excludente. Eu queria escolher as pessoas para participar e eu acho não se faz um 

movimento dessa forma. Não posso escolher, eu tenho que acolher aqueles que tem 

necessidade de estar discutindo. Somente quando eu cheguei no Coletivo 

DêBandeira eu fiquei sabendo do Kizomba Arco-íris, eu não sabia o que era, como... 

é... como eles se articulavam, eu nunca tinha ouvido falar e algumas tendências 

políticas e tal, que faz algumas discussões, mas ainda muito dentro dos seus grupos, 

dentro dos seus guetos. Num tem uma rede ainda de movimentos para empoderar 

melhor a questão LGBT em Mossoró (Wellington Mendonça, 42 anos – 

DêBandeira).  

 

[...] em Mossoró nós tínhamos um... até alguns anos atrás, um contexto de completa 

desarticulação, nós tínhamos atividades pontuais. Um movimento LGBT que não 

chegava a repercutir na sociedade da forma como o movimento queria né? Nós 

tivemos algumas paradas LGBT em Mossoró, nós tivemos algumas ONGs que 

trabalhavam com a pauta de diversidade, mas também não se reconheciam como 

movimento LGBT né, eram terceiros trabalhando com nossa pauta, e aí... a partir de 

2011, 2012, nós começamos a perceber um ascenso de lutas e de organização da 

comunidade LGBT aqui em Mossoró tanto pelo Divergen, não só pelo Divergen né, 

outros coletivos LGBT que se formaram é... desde então... é o Dêbandeira, [...] os 

próprios coletivos de diversidade sexual de juventude, tinham necessidade de 

construir seus setoriais de diversidade sexual né, os partidos também sentiam 

necessidade de construir seus setoriais, isso meio que foi fortalecendo, fazendo uma 

rede de articulação aqui em Mossoró. E isso foi importante porque a gente 

conseguiu trazer e sustentar um evento nacional de diversidade sexual numa cidade 

que nunca tinha... tinha levantado essa pauta com tanta força, apesar de ter sofrido 

represálias, preconceitos, é... LGBTfobia em todas as formas, inclusive com 

violência física, posicionamentos institucionais, como do Ministério Público aqui de 

Mossoró que se posicionou contra o debate, contra o evento na Universidade. [...] 

nós tivemos esse processo de ascenso, inclusive eu acredito que após a vinda do 

ENUDS pra cá, pra Mossoró, nós tivemos um despertar de vários locais, de vários 

grupos que estavam aí sentindo a necessidade de potencializar sua organização, mas 

que ainda não sabiam como fazer isso né? É... não atribuo a simplesmente ao 

ENUDS nem simplesmente ao Divergen, mas eu acredito que nós tivemos 

conjuntura pra que isso acontecesse. [...], sentíamos necessidade de representação, e 

não tínhamos um espaço de organização e ao mesmo tempo os grupos de esquerda 

que nós tínhamos também sentiam um vazio por não haver esse debate em seus 

espaços organizacionais. E aí meio que de quatro anos pra cá a gente vem sentindo 

um acaloramento dessas organizações (Rafael Guilherme Silva Pereira, 24 anos – 

Divergen). 

 

[...] a percepção que eu tenho é que a gente meio que inaugurou né, o Divergen que 

começou né, que articulou, deu um start. E aí, enfim: por motivos de divergências 

políticas, ideológicas, e tal, até mesmo pelo próprio processo de construção do 

ENUDS, alguns sujeitos se ausentaram né e acabaram migrando pra outro coletivo, 
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construíram outro coletivo, o que eu acho extremamente positivo, porque é... tira 

esse peso sabe? Porque às vezes a gente acaba ocupando muitos espaços né? Então 

eu acho que a criação de outro coletivo... e eu só vejo esses dois, não sei se existe 

outro coletivo que debata, mas que eu conheça só tem o DêBandeira e o Divergen 

que puxa. E, assim, o protagonismo do DêBandeira tá sendo fundamental bicho, tá 

sendo fundamental porque não tem como a gente dar de conta de tudo, e é 

importante que outros coletivos surjam, porque são outras perspectivas né, é mais 

perna pra caminhar. É uma galera que tá com gás pra debater a pauta, mas que eu, 

particularmente, conheça com essa temática, de 2011 pra cá, eu só conheço esses 

dois (Luana Barbosa Pereira, 24 anos – Divergen). 

 

Erramos muito, mas eu acho que o movimento LGBT pra cidade de Mossoró hoje, 

eu acho que ainda é a gente como referência, mas essa falta de diálogo que acontece 

entre os movimentos sociais vindo de uma contra-ideologia, pode ser até de partidos 

políticos também, [...] os sujeitos que perpassam esses partidos políticos e 

movimento social ele não sabe conduzir e acaba colocando seus interesses 

partidários ou pessoais diante da luta. A luta no sentido do avanço da pauta LGBT. 

Muitas vezes acontece em guetos, eventos do movimento LGBT por alguns 

coletivos que existem né, existem no sentido assim né, tipo... existe no papel e 

fazem um evento esporádico no ano, tá entendendo? Ou então são pessoas LGBT 

que vai pra qualquer evento que for. Seja no Beco, do coletivo no Beco né, seja na 

Universidade. Mas existe, mas não são tão orgânico ou então tem outra pauta que 

ainda não é visível pra gente né? Então assim: se nós conseguirmos... se nós 

conseguirmos dialogar entre os coletivos seja ele com pauta exclusivamente LGBT 

seja ele com pautas transversais, e seja do LGBT, a gente avança bastante. Então... 

é... eu acho que o movimento LGBT, se eles não tiverem esses vícios que nós temos, 

eu enquanto sujeito também tenho esses vícios, de substituir nossos interesses 

pessoais e partidários e ideológicos em detrimento da causa do movimento LGBT, a 

gente avançaria mais. Mas somos sujeitos né, como falei, cheios de vícios e essas 

amarras partidárias né, ou então essas intrigas pessoais acaba não conseguindo 

avançar no movimento LGBT né? Ah! Fizemos uma conferência e tinha na... 

fazendo uma... uma simples análise rápida nos dados, tinha mais hétero do que 

LGBT. [...] eu acho que é isso, o movimento LGBT de Mossoró, temos coletivos 

sendo não tão orgânicos, não tão organizados, como a gente queria que fosse[...] 

(Leonardo Moura, 29 anos – DêBandeira).  

 

[...] eu acho que o movimento LGBT aqui em Mossoró, na minha percepção (risos), 

é... a gente tem um potencial de ser mais do que nós somos hoje. Eu acho que talvez 

por essas... essa condição que nós nos inserimos nesse sistema capitalista, desse 

individualismo, a gente deixa de caminhar junto em muitos momentos, em muitos 

momentos. Em Mossoró tem muitas pessoas que se identificam com o movimento 

LGBT só que não se organizam, não se organizam em coletivos, não se organizam 

em partidos, não se organizam. Simplesmente são por si e... e tipo, eu acho que a 

gente em algum momento falha um pouco nisso, de não saber ou então de pecar... 

deixar um pouquinho de abarcar, de somar com essas pessoas. Porque são pessoas 

do movimento e aí é nosso papel aproximar isso e fazer com que... tipo... a 

percepção de movimento que a gente tem, a percepção de sociedade que a gente 

tenha provoque elas pra refletir e a partir desse momento passar a militar também 

junto com a gente (Andréia Pereira, 27 anos – Divergen). 

 

Os(as) militantes entrevistados(as) explicitaram em suas falas a ideia de um 

movimento LGBT em construção na cidade que apresenta, no seu perfil atual, um ineditismo 

com relação a períodos anteriores, sendo, por isso, novo em termos de uma efetiva atuação 

política.  
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Isso porque, como retrata Wellington Mendonça a patir de uma retrospectiva 

histórica, o início de organização das LGBTs em Mossoró-RN, em um primeiro momento, era 

disperso e sem um horizonte político definido. Era marcado por festas e surgimento de pontos 

de encontros. Posteriormente, a visibilidade da diversidade sexual ocorria por meio de paradas 

gays organizadas por ONGs. Contudo, não existia um trabalho anterior e posterior a esses 

eventos de cunho politizador, caracterizando-se, muito mais, como atividades pontuais. Nesse 

contexto, ocorre o surgimento de alguns movimentos feministas na cidade que 

negligenciavam o debate sobre a pauta lésbica, e além disso, a criação de coletivos LGBT 

continuava sendo um desafio.  

Sem desconsiderar a trajetória histórica dos sujeitos LGBT em Mossoró-RN, fica 

nítido que, com relação a outros estados brasileiros, o movimento inicia tardiamente seu 

processo de organização política. Com isso, não menosprezamos as primeiras iniciativas de 

visibilidade das LGBTs, pois além de realçarem “[...]  a diversidade das vivências individuais 

e grupais [...]” (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 63), elas foram fundamentais como alicerce 

de uma história que se desdobrou nas décadas seguintes.  

Somente a partir de 2011, como apontado nas falas de Rafael Guilherme Silva 

Pereira e de Luana Barbosa Pereira, percebe-se na cidade o surgimento de alguns coletivos e 

de setoriais LGBT em partidos políticos. A partir de então, ocorre um crescimento nos 

debates sobre diversidade sexual e de gênero na cidade que fomenta a criação de espaços de 

organização política das LGBTs, fruto da ausência de representação e mesmo de 

problematização das questões referente à sexualidade em outros espaços de militância de 

esquerda. 

Reconhecemos que o ENUDS realizado em Mossoró no ano de 2014, organizado 

pelo coletivo Divergen, é um fato histórico que tem enorme relevância no fortalecimento da 

organização política das LGBTs na cidade, pois propiciou o surgimento de outros coletivos 

além de posicionar o debate sobre a diversidade sexual com um cunho crítico. Fomentou, 

ainda, a resistência política das LGBTs diante da ofensiva conservadora que alguns setores da 

sociedade emplacaram contra o evento.  

Portanto, necessidade de representação associado à movimentação gerada pelo XII 

ENUDS, são fatores imprescindíveis para compreender o delineamento político do 

movimento LGBT em Mossoró-RN em uma perspectiva combativa, crítica e que por meio da 

resistência ao conservadorismo potencializou a visibilidade e a organização.   

O Divergen, nesse processo, foi um coletivo pioneiro na promoção de debates e lutas 

na cidade de Mossoró-RN. Fruto de um ambiente universitário, como já relatamos 
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anteriormente, esse coletivo protagonizou diversas ações que não se concentraram apenas na 

UFERSA, levando o debate para a sociedade por meio da realização de seminários, projeto de 

extensão e realização de um evento nacional sobre diversidade sexual e de gênero.  

Tanto a existência do Divergen quanto a realização do XII ENUDS foram 

motivadores fundamentais para a criação do coletivo DêBandeira e para a potencialização da 

construção de setoriais LGBT em partidos de esquerda da cidade. O surgimento do 

DêBandeira, de acordo com Luana Barbosa Pereira, é extremamente importante para o 

fortalecimento das lutas. 

As falas de Wellington Mendonça e de Leonardo Moura explicitam uma falta de 

articulação dos coletivos LGBT da cidade. Leonardo Moura, mais especificamente, percebe 

essa falta de articulação também com outros movimentos sociais. Um elemento colocado por 

esse militante refere-se aos interesses particulares e partidários de alguns sujeitos que se 

sobrepõe à luta com autonomia pela bandeira da diversidade sexual. Esses dois fatores, 

articulação e interesses próprios, resultando em divergências pessoais, na percepção do 

militante, obstaculizam o fortalecimento das lutas. Além disso, percebe sujeitos coletivos 

LGBT na cidade que não realizam ações efetivas e uma dispersão de sujeitos LGBTs que 

participam de alguns eventos que estão relacionados à pauta LGBT, mas não estão 

organizados politicamente.  

Essa combinação de fatores apontada por Leonardo Moura nos foi possível visualizar 

na realização da I Conferência Municipal LGBT de Mossoró-RN, ocorrida em dezembro de 

2015, quando além da organização ter sido tocada quase exclusivamente pelo DêBandeira, a 

maioria dos(as) participantes não compunham coletivos e setoriais LGBT da cidade. Não 

estamos apontando uma crítica direta aos sujeitos que não puderam, por diversas razões, estar 

presentes na construção desse evento, contudo, reconhecemos que esse fato indica um 

movimento pouco articulado e em que a união precisa ser fortalecida no interior desse sujeito 

coletivo. 

A militante Andréia Pereira acredita nas potencialidades do movimento LGBT na 

cidade, mas compartilha da mesma preocupação de Leonardo Moura no tocante à falta de 

articulações dentro do movimento e a dispersão de sujeitos LGBTs que não estão organizados 

politicamente, sejam em movimentos sociais ou em partidos políticos. A entrevistada entende 

que é papel do movimento instigar nesses sujeitos a reflexão crítica necessária para que se 

sintam motivados à participação na construção política coletiva.   

Com relação à avaliação do movimento LGBT no Brasil, os(as) militantes 

entrevistados(as) teceram as seguintes considerações:  
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[...] a conjuntura não tá fácil, [...] temos um golpe institucionalizado no Brasil, 

Michel Temer, sabemos práticas do partido dele né, sua pessoa, declaração, 

conjuntura que saiu nessas eleições agora municipais, aliás, a [sic] nível municipais, 

de prefeitura, aonde nós tivemos quase oitenta por cento ou quase noventa por cento 

de perda de espaço, de partidos, [...] de esquerda que ainda dialogava com o 

movimento LGBT. Hoje o cenário mudou completamente. Nós temos duas grandes 

capitais onde nós tínhamos trabalho bem desenvolvido na cidade de São Paulo, por 

exemplo, que tinha um projeto lindíssimo, que é o Transcidadania110. E aí, por nós 

entendermos né, a disputa partidária e a disputa de ideologia e suas bases nessa 

questão de representatividade né, sabemos que quem tá lá dificilmente vai dialogar 

com a pauta LGBT porque sua base deixa bem claro o posicionamento delas sobre 

as pessoas LGBT. A [sic] nível nacional não é novidade, eu acho que ninguém vai 

destoar, como é que vou dizer, ninguém vai destoar muito do que se diz, que a 

conjuntura é difícil, precisa tá mais organizado, contudo tem uma descrença na 

política, contudo não tamo no Legislativo mais. Então assim: tamos agora meio que 

é... amarrados, [...]. As redes nacionais estão perdidas sem saber...  acuadas. Não 

podem nem barganhar no sentido, não podem nem atuar politicamente pra uma 

aprovação de um projeto, por exemplo, sobre Estatuto da Família. Que levantar uma 

bandeira hoje e ser queimada. Se puxar um debate hoje sobre Estatuto da Família e 

aprovação a gente perde. Se puxar, e aí no campo do judiciário, a gente tem alguns 

avanços como é... a questão da união homoafetiva que foi conseguido pelo jurídico, 

[...]  alteração do nome de pessoas transexuais e tudo foi conseguido juridicamente e 

pelo ser juridicamente é frágil diante da conjuntura que tá (Leonardo Moura, 29 anos 

– DêBandeira). 

 

[...] tivemos fatores que levaram a um rebaixamento como, por exemplo: tivemos 

doze anos de um governo que se dizia de esquerda e ao mesmo tempo não conseguia 

potencializar as lutas [...] levar a cabo o reconhecimento das pautas do movimento 

LGBT... e isso dificultou. Esse é um debate difícil de fazer porque você tem um 

governo que nós nos reconhecíamos, nós tínhamos um governo que também nos 

rebaixava, então... É complicado fazer essa mediação né, mas eu acredito que um 

elemento que dificultou e que fez com que nós nos rebaixássemos em termos de 

pauta. Outra coisa também: a própria apropriação do sistema capitalista dentro da 

pauta LGBT é um fator que tem feito uma desarticulação muito grande. O sistema 

capitalista ele é assim... ele é muito bom em perceber nichos de produção né, então, 

digamos assim, o segmento LGBT que é o segmento que muito consome na nossa 

sociedade hoje. Então é um nicho que o capitalismo vê um momento de ponta 

diálogo, a ponta de diálogo com o capitalismo é o consumo, então  [...] nós temos 

uma indústria construída para a comunidade LGBT. Isso é um problema que os 

movimentos LGBTs de esquerda não conseguem disputar hegemonia [...] o que nós 

temos visto é... vários movimentos sendo cooptados pelo próprio poder econômico. 

Eventos LGBTs que acontecem patrocinados por grandes boates,  marcas que estão 

                                                 
110 O Programa Transcidadania, iniciado em janeiro de 2015, “[...] tem como proposta fortalecer as atividades de 

colocação profissional, reintegração social e resgate da cidadania para a população LGBTT em situação de 

vulnerabilidade, atendidas pela Coordenadoria da Diversidade Sexual (CADS). Definição: Programa da 

Prefeitura de São Paulo destinado a promover os direitos humanos e a cidadania e oferecer condições e 

trajetórias de recuperação de oportunidades de vida para travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade 

social. O programa possui como dimensão estruturante a oferta de condições de autonomia financeira, por meio 

da transferência de renda condicionada à execução de atividades relacionadas à conclusão da escolaridade 

básica, preparação para o mundo do trabalho e formação profissional, formação cidadã. À essas ações soma-se 

um exercício de aperfeiçoamento institucional, no que tange à preparação de serviços e equipamentos públicos 

para atendimento qualificado e humanizado. Parceria: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e 

Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo. Auxílio mensal: R$ 983,55 (novecentos e oitenta e três 

reais e cinquenta e cinco centavos). Carga horária diária: 6 (seis) horas”. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/cursos/operacao_trabalho/index.php?p=170430>. 

Acesso em: 09 fev. 2017.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/cursos/operacao_trabalho/index.php?p=170430
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aí dizendo que o movimento LGBT, a pauta LGBT pra que possam vender produtos, 

então isso tem dado uma falsa sensação de que nós temos sido reconhecidos na 

sociedade, enquanto que na verdade nosso reconhecimento não passa de um 

reconhecimento pelo consumo. É uma ilusão pensarmos que nós... que o preconceito 

diminuiu porque nós, por exemplo, na propaganda do Boticário111 vendendo um 

perfume né? Isso não passa de apropriação de consumo. [...]. Então precisamos 

ainda aprofundar nossas pautas, inclusive defendendo [...], “Qual o modelo de 

sociedade nós defendemos né?” Então nós queremos ser LGBTs com direitos dentro 

do capitalismo ou nós queremos ser LGBTs dentro de outro modelo de sociedade 

que seja mais humano, que seja mais igual? Enfim, esse debate que ainda é difícil 

porque o próprio movimento LGBT é divergente né? Há uma grande parcela que se 

diz LGBT, capitalista né, é... que nega, por exemplo, a... o fator econômico, o fator 

de classe, o fator de raça, tudo isso é negado por boa parte do movimento LGBT. 

Então ainda é um processo de disputa interna que dificulta nosso processo de disputa 

externa (Rafael Guilherme Silva Pereira, 24 anos – Divergen).  

 

Eu acho que o debate LGBT ele ainda tá muito dentro da academia, ele ainda não 

rompe com... com esses paradigmas sabe? Ele não dialoga ainda com as pessoas  

que tão em determinados locais da sociedade. Ele não dialoga com quem tá nas 

periferias da vida [...]. Falta mesmo pro movimento LGBT no Brasil compreender a 

questão econômica, compreender a questão cultural, articulada com a classe é... é 

uma dificuldade. Acho que a galera, assim, é muito avançada nos debates de... 

performance, de expressão de gênero e como que o gênero, e a sua sexualidade e 

orientação influenciam as pessoas no âmbito particular. Mas  esse debate material, 

sobre o que significa ser LGBT numa sociedade capitalista, num país latino-

americano, num país empobrecido como o nosso, eu acho que falta ainda, falta 

muito (Luana Barbosa Pereira, 24 anos – Divergen). 

 

[...] o movimento LGBT em termos políticos eu não vejo como tendo avançado 

muito não. Eu acho que em relação à visibilidade, massa... as Paradas Gays, isso é 

bom pra juntar, pra mostrar que nós existimos e tudo... mas em termos políticos eu 

não vejo avançar muito. [...] E. não desmerecendo a visibilidade... é importante sim, 

demais, mas eu acho que a gente tem que ser ousado e ir mais pra frente. Pensar 

política. Bom, quem é que nos representa na Câmara? Quem fala pelos LGBTs? [...] 

quantos prefeitos, quantas pessoas, quantos vereadores a gente tem pra falar por a 

gente? A gente não tem. Eu acho que falta a gente intervir... intervir mais assim na 

política pra poder mudar a estrutura, porque eu acho que enquanto a gente não 

começar a disputar esses campos a gente não vai... não vai chegar (Andréia Pereira, 

27 anos – Divergen). 

 

[...] eu tenho um apreço muito grande pelo movimento, tá certo? Eu acho que tem 

falhas? Tem. Mas eu acho um movimento heroico, muito grande, muito bom, que 

já... que já é... conseguiu grandes batalhas, grandes conquistas, uma visibilidade fora 

do comum, [...]. Então, ao longo desses anos três conferências nacionais foram 

feitas, assegurar o casamento é... homoafetivo, é... a adoção. Hoje em dia o nome 

social pra travesti e trans, você ter hoje em dia travestis doutoras no Brasil, por mais 

que sejam pontuais, é hoje em dia um respaldo, você ter hoje em dia, diretoras, 

professoras é... travestis nas escolas é... de ensino básico, você ter professores gays 

casados  hoje em dia e chegar e dizer: “Eu sou gay, aqui é o meu companheiro, aqui 

é o meu filho”, quer dizer, foram conquistas e conquistas do movimento LGBT ao 

longo de todos esses anos. Então, assim, eu avalio de forma positiva. Claro, sabemos 

                                                 
111 Campanha de Dia dos Namorados do Boticário do ano de 2015 “[...] que mostra diferentes tipos de casais, 

heterossexuais e homossexuais, trocando presentes, virou alvo de protestos e ameaça de boicote à marca nas 

redes sociais e até de denúncia ao Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária)”. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/06/comercial-de-o-boticario-com-casais-

gays-gera-polemica-e-chega-ao-conar.html>. Acesso em: 09 fev. 2017.  

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/06/comercial-de-o-boticario-com-casais-gays-gera-polemica-e-chega-ao-conar.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/06/comercial-de-o-boticario-com-casais-gays-gera-polemica-e-chega-ao-conar.html
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que quer queira, quer não existe é... as questões políticas, as questões realmente de 

estar vinculadas a partidos políticos é... é... a grupos, e isso muitas vezes impede que 

o movimento avança. Eu, particularmente, sou muito fã do trabalho do Jean... Jean 

Wyllys, tá bom? Eu acho que ele é uma porta-voz muito grande, muito forte, é uma 

andorinha sozinha, mas que faz um verão fora do comum, porque dá a cara 

realmente é... é... à bofetada, coloca a cara no sol, tá certo? E tá lá realmente 

militando, dizendo, propondo, mesmo que muitas vezes tudo aquilo que ele propõe 

é... seja derrubado, vetado. Mas é uma voz que diz, que clama e que tá lá, que está lá 

fazendo realmente acontecer (Wellington Mendonça, 42 anos – DêBandeira). 

 

O movimento LGBT no Brasil ele hoje ainda se concentra muito as ações na... no 

Sudoeste ali... ponte Rio-São Paulo. Mas eu tenho percebido que tem existido uma... 

uma certa colação, um certo envolvimento das pessoas LGBTs nos outros locais que 

tem interiorizado as ações. A gente sabe que existe muita coisa entre Rio-São Paulo 

nesse tocante, porque são as vitrines de políticas públicas. A gente tem São Paulo 

que tem um avanço gigantesco nas políticas públicas LGBTs. O Rio também, apesar 

de que hoje tá bem mais... tá super sucateado, o programa Rio Sem Homofobia112. 

Alguns outros estados com conselhos, com coordenações, com centros de cidadania. 

Até mesmo aqui no próprio Nordeste tem desenvolvido muito, isso muito porque 

nos últimos treze anos a gente teve muita política pública, houve muita ampliação de 

ações. Ora Mossoró teve sua primeira Conferência Municipal LGBT organizado por 

um coletivo que não tem nem um ano de existência então... A gente vê que as ações 

elas estão sendo interiorizadas e isso reflete muito porque não se concentra mais nas 

grandes capitais, elas foram pros interiores e agora ela tá sendo mais palpável, ela tá 

sendo mais dialogável, tá tendo uma rede muito importante nacionalmente. E isso é 

fruto de várias ações de políticas públicas, de sujeitos que... é... que avaliam a 

necessidade desse tipo de ação. Então nacionalmente a gente vê um movimento 

pulsante, mas que há, por esse ano, tá sendo muito conturbado, com impeachment, 

com eleições, então... Tá acontecendo muita coisa que a gente tá deixando passar 

despercebido porque, por exemplo, a gente com o governo agora do presidente 

golpista interino Michel Temer, a gente perdeu todo tipo de política pública voltada 

pra população LGBT. Existe só por nome porque pra execução a gente sabe que vai 

ser sucateado, então... Há uma perda muito grande, mas vejo que tá tendo 

resistências em vários espaços, mas às vezes em ações muito... muito pontuais [...] 

(Diego Vieira Machado, 21 anos – DêBandeira). 

 

Pelas falas dos(as) entrevistados(as), o movimento LGBT no Brasil encontra na atual 

conjuntura, marcada pelo fortalecimento do conservadorismo, grandes desafios para a sua 

atuação política.  

Leonardo Moura demonstra sua preocupação com relação ao cenário político do 

Brasil, em que um golpe civil-jurídico-midiático levou Michel Temer à Presidência da 

República, no dia 31 de agosto de 2016, além de representantes do PMDB, partido de direita, 

à frente do Executivo de muitas prefeituras pelo país.  

O fato é que esse contexto representa para os movimentos sociais, dentre estes o 

movimento LGBT, um período de enormes retrocessos na parca garantia de políticas públicas 

                                                 
112 “O Programa Rio sem Homofobia, coordenado pela SuperDir/SEASDH, visa combater a discriminação e a 

violência contra LGBT e promover a cidadania desta população em todo território fluminense, respeitando as 

especificidades desses grupos populacionais. É através de disseminação de informações sobre direitos e sua 

defesa que o programa atua no combate à homofobia; além da produção, implementação e monitoramento de 

políticas públicas transversais, isto é, em todas as áreas de governo, a fim de promover a cidadania LGBT”. 

Disponível em: <http://www.riosemhomofobia.rj.gov.br/secao/sobre/o-programa>. Acesso em: 10 fev. 2017.  

http://www.riosemhomofobia.rj.gov.br/secao/sobre/o-programa


181 

 

para os segmentos socialmente discriminados, bem como redução dos espaços de pressão 

sobre o poder público na reivindicação de direitos. Se no campo do Legislativo, na atual 

configuração do Congresso Nacional, extremamente machista, racista e LGBTfóbica, as 

parcas conquistas estão sendo retiradas, o campo do Executivo segue a mesma linha, restando 

ao Judiciário um papel de garantias pontuais de direitos, a depender da provocação de 

situações particulares que podem ser retiradas a qualquer momento, gerando aquilo que Irineu 

(2014) chama de “judicialização” dos direitos da população LGBT.  

O militante Rafael Guilherme Silva Pereira concorda que houve a garantia de alguns 

direitos à população LGBT via judiciário, mas entende que a pauta do combate à LGBTfobia 

como outras pautas, foi negligenciada pelo poder público, mais especificamente no contexto 

dos governos liderados nacionalmente pelo PT.   

Como já abordamos anteriormente, a subida do PT ao poder criou nos movimentos 

sociais a expectativa de que, finalmente, suas reivindicações seriam atendidas, afinal, estava 

no controle do Executivo Federal um partido construído historicamente pela classe 

trabalhadora brasileira em resposta à hegemonia da direita na condução política do país.  

O receio de um retorno da direita à Presidência fez com que a maioria dos 

movimentos sociais, os quais muitos(as) integrantes faziam parte dos quadros do PT, 

diminuíssem o ritmo das lutas. Contribuiu para essa situação a utilização, pelo governo Lula, 

da cooptação.  

 

Não que a repressão e a criminalização tenham sido extirpadas do cenário político-

social, mas o governo redescobriu que a cooptação das lideranças dos movimentos 

sociais é uma prática muito mais eficaz, pois ao contrário da coerção, esta última é 

capaz de colocar os movimentos sociais a favor da ordem estabelecida, posto que a 

convicção de que as coisas estão caminhando ao encontro de seus interesses leva a 

crer que se a ordem for abalada será dado um passo atrás, pois seus anseios poderão 

não ser mais atendidos (VIEIRA, 2013, p. 56).  

 

Essa situação, tendo continuidade no governo Dilma Rousseff, arrefeceu a 

radicalidade nas lutas dos movimentos sociais, em especial do movimento LGBT. A 

ineficácia das respostas governamentais via caráter minimalista e políticas públicas frágeis e 

incipientes foram a tônica da resposta petista às demandas históricas da população LGBT.  

Uma outra questão levantada por Rafael Guilherme Silva Pereira é a apropriação das 

bandeiras de luta do movimento LGBT pelo sistema capitalista, que busca se apresentar como 

realizador da possibilidade de garantia e respeito à diversidade, mas na realidade, utiliza esse 

discurso como forma de obter lucros.  
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O investimento de grandes empresas na criação e propaganda de produtos para a 

população LGBT ocorre devido à capacidade que o sistema capitalista possui de perceber 

nichos para acumulação do capital. Nesse sentido, LGBTs são percebidos como sujeitos 

consumidores em potencial que precisam da atenção do mercado para suas especificidades, 

em um jogo de conquista de uma clientela que possa consumir. De acordo com Santos e Silva 

(2015) 

 

O denominado “mercado gay” entra em cena, notadamente a partir da década, de 

1990, nos EUA, quando surgiram várias agências de publicidade e marketing 

voltadas para este público (NUNAN, 2003). Baseados em alguns estudos, em que se 

destaca o “Gay and lesbian market study”, que traçou o perfil econômico e social de 

4.000 gays e lésbicas nos EUA, o mercado percebeu o potencial lucrativo deste 

referido público: média salarial individual elevada; a maioria não possuía filhos/as; 

tendência prevalecente de um bom nível de escolaridade, com gosto por literatura, e 

quando casados a renda dobrava. Em outra pesquisa mencionada por Nunan (2003), 

o foco era o padrão de consumo, em que se destaca o comportamento dos segmentos 

LGBT: eram contumazes consumidores, gastavam, dentre outros itens, com viagens, 

moda, carros, bares, perfumes e produtos eletrônicos (p. 508).  

 

O entendimento da população LGBT com melhores condições socioeconômicas 

como nicho de consumo gera espaços de sociabilidade para esse público em que a sensação de 

respeito está condicionada ao poder de compra e uso de serviços. Concomitantemente, os 

altos índices de violência contra essa população e com maior intensidade àqueles(as) que se 

encontram nas periferias e com um nível mais baixo de renda ocorrem cotidiamente com a 

negligência do Estado.  

A segregação no espaço da cidade, por exemplo, é conformada pela desigualdade 

social a partir das determinações de classe, na medida em que LGBTs “[...] das classes 

subalternizadas são indivíduos sumariamente descartados do mercado de consumo e dos 

espaços que supostamente ‘seriam livres’ para exercício de suas sexualidades e da diversidade 

sexual (SANTOS; SILVA, 2015, p. 509).  

A fala de Rafael Guilherme Silva Pereira demonstra como o fetiche do mercado está 

presente no próprio movimento LGBT, via patrocínio de eventos com o tema da diversidade 

sexual por grandes empresas. Exemplo disso são as Paradas LGBTs que contam com a 

presença forte do mercado, em que seu propósito de acumulação de capital fica escamoteado 

por um discurso de respeito às diferenças.  

Esses aspectos que estão presentes na configuração do movimento LGBT na 

atualidade promove disputas no interior desse sujeito coletivo, na medida em que a alienação 

e consequente manipulação gerada pelo mercado consegue ganhar adeptos que passam a 
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coadunar com a perpectiva da representatividade LGBT. Ocorre que, via consumo, a 

visibilidade às questões da diversidade sexual não tem o propósito de potencializar a 

diversidade humana como dimensão constituinte da individualidade e pauta política. Pelo 

caminho do mercado, a diversidade sexual é apropriada por uma lógica de lucro que torna os 

sujeitos meros consumidores e promotores da continuidade do ciclo do capital.  

O aspecto da influência do mercado promove um alinhamento de grande parte do 

movimento LGBT a uma perpectiva acrítica que nega as dimensões de classe e de raça na 

compreensão das opressões. A nosso ver, esse estado de coisas obstaculiza uma atuação 

política pelo movimento LGBT com um caráter de maior enfrentamento ao capital e 

compreensão, dentro de uma perspectiva de totalidade, das raízes socioeconômicas e culturais 

que determinam a produção e a reprodução das opressões.  

Essa necessidade de articulação da classe, raça/etnia e sexo (sexualidade), também é 

apontada pela militante Luana Barbosa Pereira como um desafio ao movimento LGBT 

brasileiro. Assim, uma compreensão materialista da opressão é negligenciada em virtude de 

escolhas teóricas assentadas na pós-modernidade, que supervaloriza a vivência da sexualidade 

e das identidades como experiências pessoais e destituídas das determinações concretas da 

vida social. Como nos traz Magalhães (2004), 

  

Esta sociedade, que muitos convencionaram chamar de pós-moderna, tende a 

substituir o pensamento universal pelo microcosmo das narrativas locais, 

particularizando não só o conhecimento mas a própria condição humana. Perdido na 

multidão, o indivíduo volta-se para si próprio e, deslocado da realidade, adere à 

realidade do signo, apreendendo apenas o objeto de forma indireta, pela referência 

exclusiva do sujeito (p. 83; grifo do autor).  

 

Somado a isso, a compreensão abstrata dos processos de exploração e de opressão 

vivenciadas pela população LGBT, sem particularizá-los na realidade latino-americana 

marcada pela dependência aos países imperialistas e aos organismos internacionais e com 

níveis alarmantes de desigualdade social, acaba por negligenciar uma ação política do 

movimento que se situe em condições concretas, entendendo quais os determinantes 

socioeconômicos e culturais que influenciam a vida dessa população, que provocam a 

manutenção das relações de dominação e como são delineadas as resistências individuais e 

coletivas.  

A militante supracitada ressalta uma questão fundamental que repercute na condução 

da ação política do movimento LGBT: o debate ainda centrado nas universidades.  
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Sabemos que toda prática, ainda que não esteja explícita, possui uma reflexão que a 

norteia. A produção do conhecimento, assim, é imprescindível para qualquer ação política e 

essas dimensões se retroalimentam. A universidade é um dos espaços privilgiados de 

produção do conhecimento e, por mais que a luta seja para que essa instuição seja mais 

democrática e popular, ainda se configura com um caráter elitista, autoritário e meritocrático. 

O direito ao conhecimento é restrito a quem tem condições de acessá-lo e não como um 

patrimônio construído coletivamente que deveria ser acessado de forma universal.   

Esse distanciamento, apesar das resistências, da universidade da realidade 

socieconômica e cultural da classe trabalhadora, inclusive dos seus processos de organização 

política é histórica, o que fortalece uma instituição em que a produção acadêmica transita, 

majoritariamente, nos círculos de detenção do conhecimento.  

O conhecimento produzido na academia não é disseminado para o conjunto da 

sociedade, e de forma mais específica para os segmentos explorados e oprimidos, fazendo 

com que esse importante instrumento político seja um privilégio daqueles que possuem 

condições objetivas de produzi-lo.  

Para a entrevistada Andréia Pereira, em termos políticos, o movimento LGBT não 

avançou de forma satisfatória, pois há uma centralidade desse sujeito coletivo na dimensão da 

visibilidade, materializada nas Paradas LGBTs, negligenciando uma atuação de busca de 

representatividade no poder político nas instâncias do Estado.  

Consideramos a visibilidade como instrumento importante de atuação política e, 

nesse sentido, consideramos que ao longo dos anos o movimento LGBT conseguiu explicitar 

no mundo público a existência dos sujeitos que não se enquadram no padrão heterossexual 

imposto socialmente.  

Acreditamos que o movimento LGBT atua em diversas frentes de luta, buscando 

traçar ações políticas que possam garantir direitos às LGBTs. Contudo, não podemos 

desconsiderar que existem enormes obstáculos para materialização de suas lutas e consecução 

de seus objetivos, dentre estes o enorme conservadorismo arraigado nas instituições.  

A aprovação do uso do nome social no âmbito da UFERSA em 2014 e em 2016 na 

UERN, por exemplo, não pode ser encarado como uma falha do movimento, mas precisa ser 

apreendido no conjunto das determinações mais amplas que impedem a materialização de 

direitos na sociedade capitalista.  

Pensamos também que essas determinações, no interior de uma sociedade patriarcal-

racista-capitalista-heterossexista, obstaculiza a representatividade de sujeitos LGBT nos 

espaços formais da democracia representativa, seja na enorme dificuldade de aprovação de 
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candidatos(as) LGBTs pelos partidos para disputarem eleições ou em angariar votos de 

eleitores(as).  

Não estamos, com isso, fortalecendo um discurso fatalista ou vitimizador, que 

colocaria o movimento LGBT, diante das questões acima apontadas, sem possibilidades de 

ação concreta na realidade. Pelo contrário, explicitamos essas determinações como fatores que 

conformam as opressões vivencidas pela população LGBT nas diferentes esferas da vida 

social, mas que também abrem, para os sujeitos coletivos organizados, a criação de estratégias 

de resistência e de enfrentamento.  

Apesar dos enormes desafios postos ao movimento LGBT no Brasil, os entrevistados 

Wellington Mendonça e Diego Vieira Machado ressaltam as conquistas desse movimento. 

Apontam alguns direitos que foram arduamente conquistados para a população LGBT. Mais 

especificamente Wellington Mendonça aponta o expressivo papel do deputado federal Jean 

Wyllys (PSOL-RJ) na defesa aguerrida dos direitos desse segmento. Autor de vários projetos 

de lei que versam sobre o reconhecimento e garantias fundamentais às LGTBs, concordamos 

com Wellington Mendonça sobre o empenho desse legislador com a pauta da diversidade 

sexual e de gênero, o que lhe rende sérias perseguições113 na Câmara dos Deputados. 

Atualmente, no Brasil, consideramos Jean Wyllys o maior representante da população LGBT 

no Legislativo brasileiro.  

O militante Diego Veira Machado aborda como o movimento LGBT, nos últimos 

anos, conseguiu ampliar seu raio de atuação para além do eixo Rio-São Paulo. Historicamente 

essas duas cidades concentraram a atuação política do movimento, onde houve o surgimento 

dos primeiros grupos organizados no Brasil.  

De fato, além do surgimento e atuação de coletivos em diversas cidades brasileiras, 

nos últimos anos, tivemos alguns ganhos pontuais em termos de políticas públicas nacionais, 

estaduais e municipais. Contudo, como já vínhamos abordando, as políticas voltadas à 

população LGBT a nível federal, por exemplo, podem ser caracterizadas como frágeis, 

ineficientes, além de carecerem de uma regulamentação jurídico-legal e orçamentária que 

possam dar a estas um caráter de permanência e continuidade. Essas características são 

extensivas às políticas públicas para as LGBTs também nos municípios brasileiros.  

                                                 
113 Além dos insultos que o deputado federal Jean Wyllys sofre dentro do Congresso Nacional, devido sua 

orientação sexual homoafetiva publicizada e da defesa dos direitos da população LGBT, o parlamentar, 

atualmente, responde a um processo no Comitê de Ética da Câmara que pode resultar em sua cassação. Esse 

processo foi movido pelo Partido Social Cristão (PSC) depois que o deputado Jean Wyllys, diante de tantas 

ofensas e perseguições, cuspiu no deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) em uma sessão plenária.  
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Como já sinalizado pelos(as) outros(as) entrevistados(as), a realidade do governo 

Temer e da ofensiva conservadora na Câmara promove a destruição dos parcos avanços que a 

população LGBT conseguiu nos anos dos governos PT. Essa conjuntura exige do movimento 

LGBT criação de estratégias de fortalecimento e de articulação com caráter crítico, ousado e 

combativo.   

Sobre os principais desafios enfrentados pelo DêBandeira, os(as) militantes 

apontaram: 

 

Existe poucas pessoas para realização de algo muito maior do que seu próprio 

umbigo entendeu? Existe os pilares, existe as pessoas que estão ali, que estão em 

toda reunião, estão em todo o movimento [...] E outras não. Sei que isso é um 

processo [...] que tá em construção, as pessoas tem que se sentir é... tem que se sentir 

preparadas ou não, mas tem que se sentir livres para fazer, motivadas para fazer 

entendeu? Mas eu sinto que o grande desafio, [...] o grande desafio mesmo não é 

nem da gente conquistar políticas públicas... mas é conquistar as pessoas, é 

conquistar o outro pra o movimento... é na quantidade. Se, por exemplo, a 

quantidade de pessoas que o DêBandeira tem é mais de vinte, mas pra fazer né, pra 

ir pra rua, pra... é muito pequeno o número, sabe? [...] hoje eu vejo as dificuldades 

que nós temos é essa de... de mobilizadores (Laura Vermont, 42 anos – 

DêBandeira).  

 

[...] o grande desafio é exatamente esse: nós não tamos conseguindo é... mostrar à 

população LGBT a importância de se organizar e de, no mínimo, pleitear uma 

mudança, seja na vida pessoal delas ou seja no coletivo. O objetivo é individual, mas 

a partir dos seus atos individuais é que você consegue ver grandes transformações.  

[...] Muitas pessoas LGBT acha que tá bom e não tão afim de se envolver em 

política pela descrença da política. Então, eu diria que o desafio do movimento 

LGBT em Mossoró, trazendo para o coletivo DêBandeira, é tentar mostrar pra esses 

seres o quanto é importante eles se reconhecerem enquanto sujeitos e reconhecerem 

que o ato deles serem LGBT é um ato político diante desse machismo, desse 

conservadorismo que existe (Leonardo Moura, 29 anos – DêBandeira). 

 

Primeiro desafio pra mim é a questão financeira. Sabemos que as pernas da gente ela 

se impõe... porque nós não temos é... um poder aquisitivo né, pra ter um espaço, pra 

produzir um material, sabe? Pra realmente poder fazer um trabalho, que este 

trabalho realmente só com a cara e com a coragem, com a vontade é... é com o 

coração, ele não vai... ele não vai muito além, ele precisa realmente do financeiro. 

Depois do financeiro, eu vejo assim: a gente tem vontade de construir um núcleo de 

estudo, tá bom? E a partir daí é... você ampliar esses estudos para construir 

núcleos... núcleos nas universidades, daí você baixar e descer para a questão da 

periferia e fazer um trabalho realmente de acolhimento, de atendimento à pessoas 

LGBTs, inclusive aquelas que são vitimadas pela violência doméstica, é... pela não 

aceitação da família, dos amigos, como também aqueles que sofrem evasão escolar 

(Wellington Mendonça, 42 anos – DêBandeira).  

 

[...] hoje um dos principais desafios do coletivo DêBandeira é a questão estrutural. A 

gente tem uma rede de articulação, de parceiros e parceiras, entidades que nos 

ajudam, porém é uma coisa muito limitada porque eu vejo que a gente poderia tá 

ressignificando nossa ação, em tá... em tá dando assistência e também criando, por 

exemplo, é... instituições que dessem assistência pra população LGBT, mesmo a 
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gente sabendo que isso era um dever do poder público, porém na realidade aqui de 

Mossoró [...]  vai demorar muitos anos pra poder existir um canto que, digamos 

assim, seja de acolhimento pra pessoas LGBTs. [...]  A questão estrutural ela é muito 

[...]  intrínseca [...] porque se as pessoas elas não têm as mínimas condições 

financeiras pra poder participar dos espaços elas não tem condições sociais pra 

poder tá construindo aquele espaço ali também (Diego Vieira Machado, 21 anos – 

DêBandeira).  

 

A entrevistada Laura Vermont aponta como desafio a questão quantitativa de 

membros para materialização das ações políticas, na medida em que são poucos sujeitos que 

estão à frente das lutas do coletivo. Somado a isso, a militante acredita que conquistar sujeitos 

para a organização política também é uma questão a ser enfrentada pelo coletivo.  

Corroboramos com a entrevistada, pois um movimento forte depende, também, de 

uma dimensão quantitativa de sujeitos que possam ter uma participação orgânica no 

movimento.  

Contudo, como abordado no depoimento de Diego Vieira Machado, sabemos que 

existem diversos fatores que impedem um maior envolvimento dos sujeitos, como situações 

socioeconômicas, questões familiares, dentre outras. Não é simplesmente a vontade dos 

sujeitos, ainda que esse elemento seja indispensável no processo individual de adesão dos 

sujeitos à construção coletiva, mas as condições de vida e de trabalho são determinantes para 

a existência dos sujeitos, bem como para a participação destes nas lutas sociais. Como nos diz 

Marx e Engels (2009), 

 

[...] os homens têm de estar em condições de viver para poderem “fazer história”. 

Mas da vida fazem parte sobretudo comer e beber, habitação, vestuário e ainda 

algumas outras coisas. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios 

para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material, e a 

verdade é que esse é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, 

que ainda hoje, tal como há milhares de anos, tem de ser realizado dia a dia, hora a 

hora, para ao menos manter os homens vivos (p. 41).  

 

O militante Leonardo Moura, em sua fala, destaca que o grande desafio do 

DêBandeira é envolver LGBTs no processo de organização coletiva, devido à descrença na 

política e de que os poucos avanços em termos de políticas públicas são supervalorizadas pela 

população LGBT.  

De fato, a desmobilização afeta o conjunto da classe trabalhadora. Desde os anos 

1990, na sociedade brasileira, a ofensiva neoliberal além de suprimir direitos da classe 

trabalhadora investiu fortemente para a desarticulação dos espaços coletivos.  
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Essas condições objetivas postas rebateu seriamente na subjetividade dos segmentos 

explorados e oprimidos, que aliado à ascensão do PT à Presidência da República apostaram 

que seria o momento de atendimento às reivindicações há décadas colocadas por estes. Nesse 

contexto, “[...] a maioria dos movimentos sociais freou o ritmo das lutas, tanto em sinal de 

apoio quanto por esperar que suas demandas fossem ser atendidas, mas que para isso era 

preciso ter paciência” (VIEIRA, 2013, p. 54). O que de fato ocorreu, de 2003 em diante, foi a 

continuação da política neoliberal, com o reforço à privatização contraditoriamente à 

expansão de algumas políticas sociais públicas compensatórias e focalizadas na extrema 

pobreza.  

No campo da pauta LGBT, de fato, foi no governo Lula e Dilma Rousseff que houve: 

criação do Programa Brasil sem Homofobia (BSH), materialização de duas conferências 

nacionais e algumas legislações referentes ao nome social para travestis e transexuais. 

Contudo, mesmo com esse ineditismo, a maioria das ações não foram materializadas e as que 

chegaram a ser implementadas não tiveram financiamento efetivo, além de serem 

regulamentadas em frágeis decretos e resoluções.  

Todos esses fatores levam à inércia de inúmeras LGBTs, coletivos e organizações, o 

que nos leva a pensar que somente o fortalecimento da organização coletiva, com vontade 

política e autonomia perante os governos, pode contagiar sujeitos na luta em defesa da 

liberdade de orientação e expressão sexual.  

Claro que é imprescindível trabalhar na perpectiva de fazer com que LGBTs vejam 

sua expressão afetivo-sexual e a visibilidade desta como um ato político, diante do 

conservadorismo que cotidianamente recrudesce no país e no mundo, mas essa construção 

tem que estar aliada a uma reflexão que problematize as determinações dessa desmobilização 

política e quais estratégias de superação podem ser criadas no enfrentamento da face 

neoliberal e fascista do sistema capitalista, em especial na conjuntura brasileira.  

Um aspecto levantado por Wellington Mendonça como um desafio é a questão 

financeira para que as ações do coletivo possam ser melhor desempenhadas, inclusive dentre 

os objetivos do grupo está a criação de um núcleo de estudos e o desenvolvimento de ações de 

atendimento às LGBTs moradoras da periferia que encontram-se em situação de violência nos 

diversos espaços sociais. 

Sabemos que os movimentos sociais necessitam de alguma fonte financeira para 

construir e efetivar suas ações, contudo, o depoimento de Wellington Mendonça precisa ser 

problematizado no sentido de refletirmos que o papel de atendimento e assistência às LGBTs 

devem ser de responsabilidade do Estado. Diego Vieira Machado também corrobora da 
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perpectiva de Wellington Mendonça, ainda que aquele afirme que esse papel cabe ao poder 

público, via efetivação de políticas sociais.   

Não partilhamos da ideia defendida pelos militantes Wellington Mendonça e Diego 

Vieira Machado, pois compreendemos que trazer para o movimento social a atribuição de 

operacionalizar atendimento às LGBTs que vivenciam violência retira do Estado a sua 

responsabilidade com a garantia de direitos desse público, o que acaba por fortalecer o atual 

projeto neoliberal. Nesses termos,  

 

A “descoberta” da sociedade civil na provisão de serviços assistenciais joga água no 

moinho dos processos de desresponsabilização do Estado e de socialização dos 

custos e da execução das políticas sociais, que se constituem no novo padrão de 

gestão e reprodução da força de trabalho (SITCOVSKY, 2006, p. 163). 

 

Cabe ao movimento social utilizar instrumentos políticos que possam pressionar o 

Estado, imprescindivelmente, no atendimento às demandas da população LGBT, pois 

somente no âmbito estatal os direitos podem ser tensionados e reivindicados na perpectiva da 

universalidade.  

Os(as) militantes do Divergen explicitaram os principais desafios enfrentados pelo 

coletivo que estes(as) participam. Vejamos as falas:  

 

[...] o negócio é que... (risos)... as pernas. Nós somos um... um coletivo que... que 

teoricamente tocou um ENUDS com cinco pessoas, tocando o ENUDS... cinco 

pessoas... mais de seiscentas pessoas aqui  e isso foi um desgaste e tal, mas... Nós 

somos poucas pessoas, nós somos poucas pra ousar [...] na medida que o movimento 

requer assim, tipo, a gente tem que se dedicar muito pra pautar o que a gente acha 

que é necessário, que é a organização, a formação de base, que isso tudo a gente 

num tá fazendo mais, não teve perna pra fazer. Porque apesar da gente militar no 

movimento LGBT, a gente milita no movimento do campo, a gente presta assessoria 

jurídica aos movimentos todos, a gente tem que trabalhar pra sobreviver e aí acaba 

que muito disso nos consome muito e a gente acaba pecando de não estar no espaço 

importante, de não estar contribuindo com o que... com o acúmulo que a gente tem 

(Andréia Pereira, 27 anos – Divergen). 

 

[...] o maior desafio do Divergen hoje é organizacional. Acho que nós tivemos um 

momento de ascenso, de organização muito forte de 2012 até 2015, no entanto, é... a 

organização de um encontro nacional nos fragilizou muito do ponto de vista 

organizacional. Nós éramos poucos pra dar conta de todo o peso político que foi 

esse evento. Nós sentimos rebordosas desse encontro até hoje [...] se você falar do 

ENUDS as pessoas ainda vão é... reclamar né? E ainda vão ter, digamos assim, 

discriminações a discorrer. E aí nós tivemos um processo de desorganização muito 

grande porque nós éramos majoritariamente componentes da Universidade, hoje 

digamos que setenta por cento a oitenta por cento das pessoas que compõem o 

Divergen já estão se formando ou se formaram. Então nós não tivemos tempo 

histórico de formar novas pessoas pra continuar o processo. Temos hoje pessoas 

LGBT formadas, mas não dentro do coletivo né? Então o Divergen [...] ele diminuiu 

né, de tamanho e aí... é... muito por conta desse refluxo que nós tivemos e muito por 
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conta das condições objetivas dos sujeitos que compõe esse coletivo né? Acho que o 

maior desafio do Divergen é poder sair do ambiente da Universidade e se capilarizar 

pra fora da Universidade é... conseguir chegar a outros sujeitos, conseguir chegar a 

outras populações dos bairros de Mossoró (Rafael Guilherme Silva Pereira, 24 anos 

– Divergen). 

 

[...] o primeiro desafio vai ser agora né? Porque a geração que tava dentro da 

universidade tá saindo, então vai ser um desafio porque a gente acaba perdendo né, 

um pouco da história, porque a gente não tem o hábito de escrever a nossa história, 

de repassar nossa história. O que é que deu certo? O que é que deu errado? E aí você 

precisa sempre tá conversando [...]. Eu acho que esse é o grande desafio: dessa 

geração saindo, mas eu também vejo isso como uma oportunidade, porque tem 

novos sujeitos que tão entrando na universidade agora que ainda pegaram né um 

pouco dessa história e que tem total capacidade, que tem muito empoderamento pra 

tá trabalhando isso. [...] eu acho que esse é um dos desafios. O outro é a própria 

organicidade em si, sabe? A habitualidade de reuniões, agregar pessoas, eu acho que 

essa... da conjuntura que a gente vive vai ser difícil, mas também um potencial 

porque quanto mais apertada a conjuntura, mais as pessoas também se sentem 

compelidas a firmarem sua identidade, a transformarem sua identidade em pauta de 

luta. Então eu acho que ao mesmo tempo é desafio, como é uma potencialidade 

(Luana Barbosa Pereira, 24 anos – Divergen).  

 

 

A entrevistada Andréia Pereira aponta o descompasso da quantidade de militantes 

para a diversificação de ações que o coletivo desempenha, o que provocou, no momento, uma 

pausa em algumas ações. Além disso, os(as) militantes do Divergen participam de outros 

movimentos sociais e tem outras atribuições profissionais.  

Essas questões, de fato, tem implicações no processo de atuação política de qualquer 

movimento social e é um desafio histórico, posto que a vida cotidiana exige dos sujeitos 

atenção a várias atividades em inúmeras dimensões. 

Na compreensão de Rafael Guilherme Silva Pereira dois fatores são desafiantes para 

o Divergen. O primeiro deles foi a desorganização do coletivo após a realização do XII 

ENUDS na UFERSA, diante da enorme ofensiva conservadora por parte de vários segmentos 

da universidade e da sociedade mossoroense, o que desestabilizou o movimento.  

O outro fator, que também é apontado com preocupação pela entrevistada Luana 

Barbosa Pereira, refere-se à constituição de novos sujeitos para a militância, pois grande parte 

dos(as) militantes encerraram suas graduações e o coletivo não teve um tempo histórico 

necessário para formar outros(as) militantes que possam dar continuidade ao processo de lutas 

do Divergen. Essa diminuição da quantidade de membros, segundo Rafael Guilherme Silva 

Pereira, impacta diretamente no raio de ação do coletivo, que tem o desafio de chegar em 

outras áreas, como os bairros periféricos da cidade. 

De fato, a renovação de quadros é um aspecto imprescindível para a construção de 

qualquer movimento social. Acreditamos que as ações desempenhadas pelo Divergen 
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promoveram uma importante formação política para sujeitos dentro e fora da UFERSA, o que 

contribuiu para o surgimento de novos(as) militantes. Prova disso foi a criação do 

DêBandeira, que teve como uma motivação fundamental as discussões e as ações políticas 

desenvolvidas pelo Divergen. 

Nessa direção, Luana Barbosa Pereira entende que a trajetória do Divergen é prenhe 

de possibilidades na construção de novos sujeitos que possam dar continuidade às lutas 

encampadas por esse coletivo.   

Outro desafio percebido por essa militante é a organicidade do coletivo, no que se 

refere à adesão de novos sujeitos, periodicidade das reuniões, dentre outros aspectos. Ela 

avalia que o avanço do conservadorismo promove uma retração na organização das LGBTs 

mas, ao mesmo tempo, acredita que essa conjuntura pode ser motivadora da resistência dos 

sujeitos, transformando a opressão vivenciada em bandeira de luta na reivindicação por 

reconhecimento e direitos.  

Sobre as potencialidades do DêBandeira, os(as) militantes desse coletivo nos falam:   

 

[...] o que eu acho mais potente dentro do grupo é a formação daqueles que lá estão, 

são pessoas que estão, assim, se empoderando, é... é... que tão lendo, que tão 

pesquisando, tão querendo colocar a leitura e a pesquisa a serviço do outro. Tem 

pessoas que estão buscando estar em contato, fazendo conexão com outros grupos 

com relação à participação de congressos, à participação de fóruns, a participação de 

conferências né? Isso traz um respaldo grande. Hoje também um diálogo com alguns 

vereadores que se propõem a discutir, dialogar com o coletivo possibilidades para o 

crescimento e o empoderamento da política LGBT aqui na cidade de Mossoró, 

enfim... E os sonhos, o grupo tem muitos sonhos, e esses sonhos fazem com que a 

gente tenha vontade e tenha força de poder construir realmente um trabalho 

consistente. Agora é... nós temos o Cine DêBandeira, que aí você pega a questão da 

imagem né, você assiste, você se encontra, você se torna afetivo, mas isso vai além... 

Você discute, a partir da discussão surge a pesquisa, surge a vontade também de 

realizar o trabalho, enfim, o coletivo DêBandeira vai se pontuando é... nos trabalhos 

possíveis de serem realizados (Wellington Mendonça, 42 anos – DêBandeira).  

 

[...] eu vejo que a gente tem um prestígio muito grande aqui na cidade de Mossoró, 

que as pessoas elas acreditam muito na nossa luta. Não só personificada, mas de 

forma coletiva, porque o DêBandeira ele não só é conhecido a partir de um ou dois 

sujeitos, ele é conhecido a partir de ações que são desenvolvidas voltadas pra vários 

sujeitos. São pessoas que sabem que existe aquele coletivo de pessoas que constrói 

aquelas ações que são voltadas pra essa população LGBT. E essa potencialidade ela 

acaba que pode surtir várias questões de... digamos assim, de professores que 

possam desenvolver projetos, de pessoas que possam é... construir ações voltadas 

pro coletivo, seja de cunho local, estadual, nacional.  É... de articulações com 

pessoas que venham pra contribuir com o coletivo na forma de formação. É... 

qualificação de sujeitos e sujeitas pra poder tá se empoderando no sentido de 

contribuir nos vários espaços em que tá ocupando. É... realização de eventos de 

cunho formativo pra sociedade (Diego Vieira Machado, 21 anos – DêBandeira).  
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A fala de Wellington Mendonça aborda a dimensão da vontade política como um dos 

fatores imprescindíveis para a luta. A busca pelo conhecimento via leituras, pesquisas e 

participação em eventos (científicos, de militância e de controle social); algumas articulações 

com o Legislativo; e as ações desenvolvidas pelo coletivo, como o Cine DêBandeira, que 

utiliza filmes sobre a realidade de LGBTs como instrumento para potencialização da 

identidade individual e coletiva e para formação política, são destacados pelo entrevistado 

como potencialidades do movimento.  

Essas inserções em diversos espaços promove visibilidade às lutas desenvolvidas 

pelo coletivo e gera um reconhecimento por parte de diversos setores da cidade, como 

apontado pelo militante Diego Vieira Machado, o que possibilita que o DêBandeira seja 

indicado como uma referência local em ações voltadas para a população LGBT.   

O entrevistado destaca, ainda, que a contribuição de sujeitos de outros espaços com a 

formação política do coletivo e a preparação dos(as) militantes para o debate por onde 

ocupem são potencialidades do DêBandeira.  

Os(as) militantes do Divergen apontam como potencialidades do coletivo que 

participam as seguintes questões: 

 

Eu acho que tem um grupo muito bom, pessoas que ao longo dessa caminhada foi... 

num foi da noite pro dia, são anos... de 2011 pra cá, foram se desconstruindo, se 

forjando, se apropriando dos dircursos, do que a gente defende, do projeto de 

sociedade que a gente defende. A gente tem pessoas bastante capacitadas pra intervir 

de forma bastante positiva, seja quaisquer forem esses espaços (Andréia Pereira, 27 

anos – Divergen).  

 

[...] nós temos pessoas que foram do Divergen em outros coletivos de Mossoró e 

acho que talvez né, a maior potencialidade do Divergen foi ter nascido pra fomentar 

que outros... que outros coletivos surgissem né? Acho que a gente meio que... como 

coletivo organizado, nós somos os primeiros nos últimos anos e isso fomentou o 

surgimento de vários outros coletivos. Eu acho que o ganho político que nós tivemos 

com a existência de três anos do Divergen conseguiu nos... é... colocar em outro 

patamar da luta LGBT em Mossoró. [...] as pessoas elas tiveram no Divergen num 

momento inicial de organização e a partir daí foram se desvinculando e se 

organizando em outras frentes, em outros movimentos e em outros nichos de 

militância né? (Rafael Guilherme Silva Pereira, 24 anos – Divergen).   

 

A militante Andréia Pereira destaca o papel da formação política do Divergen na 

construção de sujeitos que podem intervir de forma crítica e propositiva nos mais variados 

espaços, dentro de uma perspectiva forjada durante alguns anos por meio dos debates, das 

vivências e das ações do coletivo.  
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De acordo com o entrevistado Rafael Guilherme Silva Pereira a maior potencialidade 

do Divergen pode ser atribuída à capacidade deste ter influenciado o surgimento de outros 

coletivos em Mossoró-RN e, somado a isso, de que alguns sujeitos que participaram da 

organização política do Divergen passaram a construir outros espaços de militância. 

Ressaltamos que o Divergen, além de motivar a criação de outros coletivos, como foi 

o caso do DêBandeira, e ter tido uma contribuição fundamental na formação política de 

diversos sujeitos que atualmente agregam forças em outras organizações políticas, foi 

imprescindível na reconfiguração da luta LGBT na cidade. 

As características de ousadia e combatividade nas ações desempenhadas e no debate 

crítico realizado, como apontamos anteriormente, nos leva a atribuir a esse sujeito coletivo 

caráter de originalidade.  
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5 CONCLUSÃO 

 

“Despojado do que já não há, salto no vazio do que ainda não veio, minha boca cantará cantos 

de alívio pelo que se foi, cantos de espera pelo que há de vir”  

(Caio Fernando Abreu)  

 

  

Construir esse trabalho dissertativo, dentro de uma perspectiva marxista, exigiu 

repensarmos os aspectos que aqui debatemos à luz da compreensão dos determinantes 

socioeconômicos e culturais que conformam os processos de exploração e opressão na 

sociedade capitalista. Isso porque se fortalece a perspectiva pós-moderna que nega a dimensão 

de totalidade, supervaloriza os particularismos e atribui centralidade às vivências dos sujeitos 

para compreensão da realidade social.  

Dessa forma, persistir em um debate que entenda a opressão da população LGBT por 

meio do domínio do capital na vida social, capaz de regular a força de trabalho ao mesmo 

tempo em que impõe formas de ser e de existir que possam perpetuar esse sistema 

socioeconômico fundado na exploração de uma classe sobre outra, é um enorme desafio 

teórico-político.  

Para atingir nosso objetivo de analisar a atuação política do movimento LGBT em 

Mossoró-RN, precisamos compreender dimensões que perpassam a constituição desse sujeito 

coletivo, tanto em suas bandeiras de luta quanto as correlações de força socialmente postas 

que são capazes de promover a negação de direitos, mas também impulsionam os processos 

de resistência individual e coletiva, via articulações com outros sujeitos coletivos.  

Sabendo que o movimento LGBT, historicamente, luta pelo reconhecimento da 

diversidade sexual e dos direitos da população LGBT, tecendo embates ao conservadorismo 

que mantém a exploração e a opressão, perguntávamos: como se estrutura essa sociedade e 

por que há a negação cotidiana de direitos a determinados sujeitos que não se adequam aos 

papeis socialmente impostos a homens e mulheres?  

Como vimos no item 2, o patriarcado é um sistema de dominação dos homens sobre 

as mulheres. Tendo por finalidade perpetuar a dominação masculina, esse sistema controla o 

corpo, a vida e o trabalho das mulheres, reservando a estas um lugar social de subalternidade 

e inferioridade.  

No interior da sociedade capitalista, o patriarcado promove a separação de trabalhos 

considerados de homens de outros considerados de mulheres, para potencializar a exploração 
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da força de trabalho feminina, a partir da desvalorização destes últimos por reconhecê-los 

como resultado de “qualidades inatas”. Nesse sentido, a divisão sexual do trabalho reserva o 

espaço privado às mulheres, e estas ao chegarem ao espaço público, local privilegiadamente 

masculino, tem seus salários, por exemplo, menores com relação aos homens mesmo 

ocupando os mesmos cargos. 

Sendo as relações sociais de sexo (incluindo sexualidade), classe e raça/etnia 

dimensões estruturantes dessa sociedade, as mulheres vivenciam na sociedade capitalista 

intensos processos de exploração e de opressão que se aprofundam a depender da combinação 

de variáveis que se apresentam.  

Assim, o sistema patriarcal-racista-capitalista-heterossexista condiciona os processos 

de exploração e de opressão vivenciadas pelas mulheres, que desde a mais tenra idade são 

preparadas para estarem a serviço do outro, sendo ensinadas a se comportarem com regras 

rígidas de controle sobre sua forma de ser e de exercer sua sexualidade.  

Essa vigilância sobre a sexualidade das mulheres atende a interesses capitalistas de 

transmissão da herança e de reprodução da força de trabalho por meio da regulação e 

compulsoriedade da procriação, que tanto pode garantir que filhos(as) sejam de um 

determinado homem, por intermédio da imposição da monogamia, quanto institui tacitamente 

que é papel da mulher exercer a maternidade.  

Nesse sentido, a naturalização dos sexos impede qualquer possibilidade de vivência 

afetivo-sexual que não seja orientada a atender os desejos de um homem ou questionamento 

da maternidade como realidade que deve ser seguida por todas as mulheres. Nesse bojo, a 

naturalização dos sexos tem como aspecto constituinte a heterossexualidade, que determina 

não somente o desejo afetivo-sexual, mas organiza o conjunto da vida social para que este 

atenda a uma lógica binária naturalizante e de complementaridade entre os sexos.  

Pelas razões expostas, sabemos que recai sobre as mulheres uma vigilância e 

cobrança muito maiores de que suas formas de ser e de amar coadunem com as regras 

impostas pelo sistema patriarcal-racista-capitalista-heterossexista. Contudo, esse sistema 

regula o conjunto das relações sociais e, nesse sentido, homens também são educados desde 

crianças a terem comportamentos que expressem coragem, força e agressividade, sob pena de 

serem associados às mulheres, que são encaradas como frágeis, dóceis e passivas.  

Os sujeitos que transgridem as regras impostas pelos papeis socialmente atribuídos a 

homens e mulheres na sua forma de ser, de se comportar e de se relacionar afetivo-

sexualmente, são expostos a inúmeras formas de violência nos diversos espaços sociais.  
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A negação das orientações sexuais e identidades de sexo que destoam do modelo 

heterossexista imposto socialmente conforma processos de opressão presentes nas relações 

interpessoais e nas instituições, orquestrando, assim, a vida social. Isso tem como 

consequências a desvalorização da individualidade dos sujeitos, a padronização das formas de 

ser e de amar e a violação aos direitos humanos.  

A LGBTfobia, nesse sentido, configura-se como um fenômeno reproduzido pelas 

relações patriarcais-racistas-capitalistas-heterossexistas, que promovem o ódio e a aversão 

pelos sujeitos que vivenciam diferentes formas de direcionamentos afetivo-sexuais e 

identidades de sexo. Mesmo que o preconceito e a discriminação não tenham sido criados 

pelo capitalismo, entendemos que esse sistema apropria-se desses desvalores para 

potencializar a exploração da força de trabalho e a opressão, com o objetivo de manter a 

estabilidade e a coesão social.  

Na realidade brasileira, a LGBTfobia é intensa e alarmante. O número de 

assassinatos a travestis e pessoas transexuais põe o Brasil como país que mais mata esses 

sujeitos. Dentro do quadro de barbárie instalada pelo capitalismo em sua fase neoliberal, a 

morte de sujeitos LGBT é a face mais extrema de uma realidade cotidiana que nega a estes 

direitos civis, sociais e humanos. Como debatemos no subitem 2.2, além da 

desresponsabilização do Estado com a garantia de direitos da população LGBT, convivemos 

no Brasil com políticas sociais que reproduzem incessantemente o heterossexismo e com 

projetos de lei que visam manter a diversidade sexual e de gênero como temas que não devem 

ser reconhecidos e nem retirados do âmbito privado.  

Com alguns dos nossos questionamentos respondidos, o que não esgota, de forma 

alguma outras problematizações, buscamos compreender como homens e mulheres enfrentam 

a realidade imposta pelo sistema capitalista.  

Ao fazermos uma incursão teórica sobre o modo de produção capitalista, discutimos 

no item 3 como esse sistema se estrutura por meio da exploração de uma classe sobre outra e 

canaliza a riqueza socialmente produzida para a apropriação privada. Essa contradição 

fundamental do sistema capitalista gera os processos de desigualdade social, em que a classe 

trabalhadora, submetida a intensos processos de exploração e opressão, tem aviltadas suas 

condições de vida e de trabalho. A própria condição humana é retirada do(a) trabalhador(a), 

sendo este(a) reduzido a simples mercadoria, e enredado(a) por processos de alienação que 

impede que este(a) se reconheça no produto de seu trabalho, nos outros seres humanos e como 

parte da natureza.  
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Para contestar e tentar transformar a realidade imposta, a classe trabalhadora, 

historicamente, buscou formas de organização política, entre elas, os movimentos sociais. 

Estes são respostas sociopolíticas das classes subalternas às expressões da questão social 

geradas pelo desenvolvimento e acumulação do capital.  

As questões referentes ao campo da sexualidade, contudo, foram secundarizadas no 

campo da esquerda que, historicamente, privilegiou a dimensão econômica como fator central 

de disputa no interior da luta de classes. A partir dos anos 1960, a diversidade sexual passa a 

configurar como pauta política e os sujeitos individuais e coletivos que reivindicam seu 

reconhecimento iniciam processos de organização política para questionar o heterossexismo 

presente nas relações sociais.  

No Brasil, contudo, o processo de organização política dos sujeitos LGBT tem início 

no final da década de 1970, em um contexto de ditadura militar. Questionando o 

conservadorismo, a violência e a invisibilidade a que era submetida à comunidade 

homossexual, o movimento, composto inicialmente por homens gays, começa sua história 

tendo como destaque o jornal Lampião, principal veículo à época de disseminação de 

informações sobre a homossexualidade, e a criação do grupo Somos em São Paulo.  

Esse primeiro momento de efervescência política, em que nos grupos se 

apresentavam tensões entre projetos societários e diferenças de compreensão da pauta 

homossexual no interior das relações capitalistas, teve nos anos 1980 uma mudança de 

cenário. Isso porque a epidemia de Aids e a repercussão preconceituosa da doença pela mídia 

e por setores conservadores, sendo chamada de “peste gay”, provocou uma redução da 

quantidade de grupos organizados. Em contrapartida, redirecionou a atuação do movimento 

LGBT no Brasil.  

A partir de então, o movimento buscou construir uma imagem positiva da 

homossexualidade, privilegiando ações no campo do Legislativo e do Judiciário que 

pudessem garantir direitos e combater a violência contra esse segmento. Houve, ainda, como 

centralidade de atuação do movimento a luta pela prevenção e combate à Aids.  

O formato mais institucional do movimento, a partir dos anos 1980, intensifica-se na 

década de 1990, preponderando quase definitivamente o modelo de ONGs, sendo a pauta da 

Aids o foco de atuação dessas instituições, tendo como principal financiador o Estado. Apesar 

do processo de “onguização”, revelador da desresponsabilização estatal com os direitos 

sociais, essa questão foi polêmica, havendo consensos e tensões dentro do movimento e deste 

com o próprio Estado.  
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Nessa década constatou-se, ainda, um aumento do número de grupos organizados em 

defesa da diversidade sexual e também uma maior frequência de realização de encontros 

nacionais.  

Nos anos 2000 ocorre uma diversificação de formatos institucionais e ampliação da 

rede do movimento, com articulações de militantes LGBT com partidos políticos e criação de 

setoriais LGBT em alguns desses sujeitos coletivos de esquerda. Como forma de ganhar 

visibilidade, o movimento apostou na realização das Paradas LGBT, em que os interesses do 

mercado e do Estado se fazem presentes e se apropriam da pauta da diversidade com uma 

perspectiva ligada ao consumo.  

Além das estratégias de visibilidade, o movimento LGBT encampa nos últimos anos 

lutas em defesa dos direitos da população LGBT, exigindo do Executivo e do Legislativo 

ações que possam resguardar a vida desse segmento, diante dos altos índices de LGBTfobia, e 

promover direitos que ainda são outorgados apenas aos sujeitos que se enquadram no padrão 

heterossexual imposto socialmente.  

Contudo, ainda persiste no Judiciário as decisões sobre os direitos das LGBTs, que 

além de serem garantidos via provocação de situações particulares de sujeitos (questões sobre 

casamento, direitos previdenciários, adoção, dentre outros), são materializadas por 

instrumentos jurídicos frágeis que podem ser revogados a qualquer momento.   

Com esse arcabouço teórico, nos propusemos a analisar a atuação política do 

movimento LGBT em Mossoró-RN utilizando, também, uma pesquisa de campo em que 

entrevistamos 07 (sete) militantes de 02 (dois) coletivos LGBT da cidade: DêBandeira e 

Divergen.  

Os(as) entrevistados(as) relataram a dificuldade em se aceitarem como sujeitos 

LGBT, devido uma sociedade regida pelo patriarcado, que delimita ações, comportamentos e 

modos de se relacionar afetivo-sexualmente de acordo com o sexo, impossibilitando a 

vivência plena das orientações sexuais e identidades de sexo divergentes do modelo 

heterossexual afirmado como “correto” e legítimo socialmente.  

A inserção no espaço universitário, para a maioria dos(as) militantes, foi 

imprescindível para a auto-aceitação da sua sexualidade, que somado ao contato com outros 

sujeitos LGBT promoveram a auto-afirmação e a publicização das suas orientações sexuais.  

Enquanto que os(as) militantes do DêBandeira expressaram que a LGBTfobia é um 

fenômeno que promove o ódio e a aversão aos sujeitos que não se enquadram no padrão 

heterossexista, dentro de uma perspectiva mais afinada a uma compreensão das raízes 

culturais, os(as) militantes do Divergen imprimiram em suas falas a articulação desse 
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fenômeno com a dinâmica do sistema patriarcal-racista-capitalista-heterossexista. 

Acreditamos que o surgimento desse coletivo por intermédio de um grupo marxista de 

estudos, o GEDIC, foi um dos aspectos imprescindíveis para forjar nesses sujeitos uma 

análise mais próxima de um debate das raízes socioeconômicas e culturais das opressões, 

dentro de uma perspectiva de totalidade. 

Apesar dessas diferenças de perspectiva, todos os sujeitos da nossa pesquisa 

entendem que as dimensões de classe e raça/etnia influenciam na vivência diferenciada da 

LGBTfobia e, assim, a articulação dessas dimensões podem promover aprofundamento das 

opressões vividas por um sujeito LGBT.  

Diante desses aspectos, as motivações dos(as) entrevistados(as) para participarem de 

um coletivo LGBT residem na necessidade de enfrentarem coletivamente a exploração e 

opressão vivenciadas pela população LGBT. Mais uma vez a inserção na universidade 

apareceu na fala da maioria dos sujeitos entrevistados como espaço de possibilidades para 

criação de estratégias organizativas, por meio de vivências em eventos e grupos de estudos, 

no combate à LGBTfobia que é reproduzida, também, no meio acadêmico, lócus que é parte e 

expressão da sociedade patriarcal-racista-capitalista-heterossexista.  

Todos(as) os(as) entrevistados(as) já participaram e ainda participam de outros 

espaços de militância para além dos coletivos LGBT em que estão inseridos, como: 

movimento estudantil, movimentos ligados à questão agrária, movimento feminista, partidos 

políticos, dentre outros. Ressaltamos que os(as) militantes do Divergen expressaram que a 

partir da inserção na universidade as possiblidades de militância foram se abrindo e fazendo 

parte de suas vidas.  

Mesmo nos espaços considerados de esquerda, a maioria dos(as) entrevistados(as) 

percebe a reprodução de preconceitos contra as orientações sexuais e as identidades de sexo 

divergentes do modelo hegemônico heterossexual. 

No tocante ao surgimento dos coletivos que nos propomos a pesquisar, a criação do 

Divergen, como já relatado, ocorreu por intermédio de um grupo de estudos marxista da 

UFERSA, o GEDIC, que instigou sujeitos que o compunham a estudar e traçar bandeiras de 

luta em defesa da diversidade sexual e de gênero tanto no interior da UFERSA quanto na 

sociedade. A composição do coletivo consegue abarcar todas as representações da sigla 

LGBT, havendo um maior predomínio de mulheres.  

Já o DêBandeira, além das inquietações individuais que se condensaram na 

necessidade de uma organização coletiva para enfrentamento ao preconceito e à discriminação 

sofridos pela população LGBT, surgiu por meio da participação de alguns sujeitos no XII 
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ENUDS, evento de diversidade sexual e de gênero promovido pelo Divergen em Mossoró-RN 

em dezembro de 2014, e também da tentativa de buscar criar e promover ações no setorial 

LGBT do PT, em que alguns sujeitos do DêBandeira são filiados. Na composição do 

DêBandeira, que difere do perfil do Divergen, predominam homens gays.  

Dentre as bandeiras de luta dos coletivos está o enfrentamento e combate à 

LGBTfobia. O DêBandeira utiliza das formações políticas para os próprios integrantes do 

coletivo e ações socioeducativas para a sociedade como estratégias para fazer frente ao 

preconceito e promover o respeito à população LGBT. Atua, ainda, em atos públicos para dar 

visibilidade aos sujeitos LGBT e suas demandas, objetivo esse que também encontra na 

pressão ao Legislativo a tentativa para garantia de direitos sociais e humanos a esse segmento.  

A atuação do DêBandeira no âmbito do Legislativo, com ações de diálogo e 

enfrentamento, deu-se em alguns momentos: na pressão para que o debate de gênero e 

sexualidade fosse incorporado no projeto pedagógico das escolas municipais de Mossoró-RN; 

nas articulações com representantes do Legislativo para apoio financeiro à realização da I 

Conferência Municipal de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT da cidade; e na 

pressão do coletivo, inclusive com a participação de militantes via fala pública em Audência, 

à Câmara Muncipal como parte integrante da 1ª Semana de Combate à LGBTfobia em 

Mossoró-RN. Consideramos essas as principais ações do DêBandeira que fomentaram e 

publicizaram o debate sobre a realidade social de negação a que é exposta a população LGBT, 

fortalecendo os processos de luta em defesa da diversidade sexual e de gênero.  

O Divergen surgiu da necessidade de debater e promover ações em defesa da 

diversidade sexual e de gênero que estivessem alinhados a uma perspectiva marxista, 

incorporando as variáveis de classe e de raça/etnia como dimensões imprescindíveis na 

análise da exploração e das opressões vivenciadas pela população LGBT.  

Esse coletivo atuou na realização de formações e criação de projetos de extensão na 

temática da diversidade sexual e de gênero. Para além da UFERSA, o Divergen realizou 

debates e formação em alguns espaços sociais, como em um equipamento socioassistencial 

que atende crianças e adolescentes em Mossoró-RN. O coletivo teve, ainda, uma participação 

imprescindível na pressão à Câmara Municipal para que o debate sobre gênero e sexualidade 

fizesse parte do Plano Municipal de Educação. 

Como principal ação desenvolvida pelo Divergen, apontamos a realização do XII 

ENUDS na UFERSA – Campus Mossoró, que além da grandiosidade por ter uma abrangência 

nacional, seu caráter inovador e ousado foi um marco na reconfiguração da luta LGBT na 

cidade, estimulando a criação de outros coletivos LGBT.  
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De acordo com os(as) entrevistados(as) não existe uma articulação efetiva entre os 

coletivos LGBT pesquisados com outros coletivos e movimentos LGBTs em Mossoró-RN. 

Com base nas falas dos militantes, da nossa observação e inserção na militância podemos 

constatar que não existe uma parceria mais orgânica do Divergen com o Dêbandeira. Cada 

coletivo realizava suas ações de forma isolada e pontual, não havendo, portanto, criação de 

espaços que possibilitassem o diálogo e a construção coletiva entre estes. 

Algumas entrevistadas apontaram que existe uma maior articulação dos coletivos 

pesquisados com coletivos e movimentos LGBTs de outras cidades, ainda que nas suas falas 

também não fossem sinalizadas uma articulação orgânica em prol da construção de um 

projeto coletivo.  

No que se refere às articulações e alianças com outros movimentos sociais ou 

partidos políticos, todos(as) entrevistados(as) afirmaram que tais dimensões existem com 

ambos os sujeitos coletivos supracitados, embora os(as) militantes do Divergen tenham 

explicitado quais os sujeitos e como ocorrem essas articulações, a exemplo das articulações 

com o PT e com diversos movimentos sociais. Ultrapassando a dimensão urbana, essas 

articulações conseguem atingir também o campo e ocorrem devido a inserção dos(as) 

militantes em muitos espaços de luta.  

De acordo com os(as) entrevistados(as) do DêBandeira, a articulação com outros 

movimentos sociais é muito frágil, situando-se em alguns momentos de diálogo. Não ocorre, 

dessa forma, uma articulação efetiva que possa nortear a construção de um projeto coletivo.  

Mais especificamente com os partidos políticos, todos(as) os(as) entrevistados(as) 

afirmaram a importância de articulação da pauta LGBT com estes sujeitos coletivos.  

Contudo, constatamos nas falas dos(as) militantes do DêBandeira alguns aspectos 

que geram contradições na afirmação destes(as) entrevistados(as): compreensão de atração e 

repulsa aos partidos políticos; confusão entre articulação do coletivo com partidos políticos e 

a aliança do coletivo a um partido específico ou não; confusão entre articulação do coletivo 

com partidos políticos e inserção de sujeitos individuais nesses espaços de organização 

política; e argumento abstrato de respeito às opções e filiações partidárias dos seus membros 

não encarando de forma crítica e estratégica o debate sobre articulação com partidos políticos 

em nome de um objetivo geral do DêBandeira, revelando uma compreensão limitada do 

complexo jogo de forças sociais que conformam a luta de classes e de como o coletivo situa-

se nessas relações.  
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Percebemos que todos(as) os(as) militantes possuem uma análise crítica sobre a 

sociabilidade capitalista, apontando o não atendimento das necessidades humanas e os limites 

impostos à plena realização das potencialidades dos sujeitos.  

Ao apontar a realidade das condições de vida e de trabalho da população LGBT, a 

exemplo das travestis e das pessoas transexuais, alguns entrevistados afirmam o quanto a 

sociabilidade capitalista promove a violência cotidiana contra esse segmento, seja ceifando 

vidas ou negando o reconhecimento de seus direitos. Nessa esteira, a sociabilidade regida pelo 

capital, com a discriminação imposta socialmente às LGBTs, potencializa mecanismos de 

exploração e de opressão a esses sujeitos que subvertem na sua forma de ser e de amar a 

coerência corpo-gênero-sexualidade imposta pela sociedade patriarcal-racista-capitalista-

heterossexista.  

Com essa concepção de negação da sociedade capitalista como espaço de 

possibilidade de igualdade e liberdade substantivas, todos(as) os(as) entrevistados(as) 

explicitaram o anseio por uma transformação social. Contudo, conseguimos apreender que o 

os(as) militantes do DêBandeira, apesar de expressarem que o projeto de sociedade desse 

coletivo tem no combate ao preconceito e à discriminação contra a população LGBT um 

aspecto fundamental, alguns sujeitos têm dificuldades de compreender qual o projeto de 

sociedade que o coletivo se filia.  

Já os(as) militantes do Divergen apontaram, mais claramente, a filiação desse 

coletivo a um projeto socialista de sociedade. A crítica que esses(as) militantes tecem ao 

sistema capitalista e as ações que desempenham no coletivo, com base na apreensão das 

opressões como parte e expressão da sociabilidade regida pelo capital, promovem um 

direcionamento político das lutas importante nesse momento de abandono, por grande parte 

da esquerda, de um projeto socialista de sociedade.  

Acreditamos que esse posicionamento teórico-político dos(as) militantes do 

Divergen tem grande contribuição das discussões e atividades promovidas pelo GEDIC da 

UFERSA, na medida em que esse grupo, afinado com a perspectiva marxista, tem um 

compromisso com a transformação radical da sociedade, o que revela a importância de um 

referencial teórico para a organização política.  

Ao avaliarem o movimento LGBT em Mossoró-RN, todos(as) os(as) 

entrevistados(as) apontaram como a configuração atual do movimento destoa das primeiras 

iniciativas realizadas há alguns anos atrás na cidade. De caráter mais festivo e de encontro de 

LGBTs, passando pela realização pontual de paradas gays por ONGs que não 
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desempenhavam um trabalho crítico e de continuidade com a população LGBT, não havia 

uma organização política desse segmento.  

Entendemos, assim, que o movimento LGBT está em construção na cidade e 

apresenta, no seu perfil atual, um ineditismo com relação a períodos anteriores, sendo, por 

isso, novo em termos de uma efetiva atuação política. 

A partir de 2011 ocorre um crescimento nos debates sobre diversidade sexual e de 

gênero na cidade que fomenta a criação de espaços de organização política das LGBTs, fruto 

da ausência de representação e mesmo de problematização das questões referente à 

sexualidade em outros espaços de militância de esquerda. 

Somado a isso, as primeiras iniciativas do Divergen, aproximadamente a partir de 

2012, com uma abordagem crítica sobre o debate da diversidade sexual e de gênero foram 

imprescindíveis para uma reconfiguração da luta LGBT na cidade. Como momento histórico 

fundamental para o movimento LGBT na cidade tivemos a realização, pelo coletivo 

supracitado, do XII ENUDS. Esse evento fomentou o surgimento de outros sujeitos coletivos 

LGBT em Mossoró-RN, inclusive do DêBandeira.  

Alguns militantes perceberam sujeitos coletivos LGBT na cidade que não realizam 

ações efetivas, a dificuldade de articulação entre esses coletivos, além de uma dispersão de 

sujeitos LGBTs que participam de alguns eventos que estão relacionados à pauta LGBT, mas 

não estão organizados politicamente. 

No tocante ao movimento LGBT no Brasil, a avaliação dos(as) entrevistados(as) 

entende que o movimento LGBT no Brasil encontra na conjuntura, marcada pelo 

fortalecimento do conservadorismo, grandes desafios para a sua atuação política. 

Alguns entrevistados ressaltaram as conquistas desse movimento, apontando: a 

garantia de alguns direitos e políticas públicas para a população LGBT; descentralização das 

políticas públicas para municípios e estados; e ampliação do raio de atuação do movimento 

LGBT para além do eixo Rio-São Paulo.  

Contudo, a avaliação da maioria dos(as) militantes considerou como desafios e 

contradições que se apresentam ao movimento LGBT, ainda que não de forma consensual 

entre todos(as): houve garantia de alguns direitos à população LGBT via Judiciário, mas a 

pauta do combate à LGBTfobia, dentre outras, foi negligenciada pelo poder público, mais 

especificamente no contexto dos governos liderados nacionalmente pelo PT; apropriação 

capitalista das bandeiras de luta do movimento LGBT, em que o mercado se apresenta como 

realizador da possibilidade de garantia e respeito à diversidade, mas na realidade, utiliza esse 

discurso como forma de obter lucros, promovendo, assim, disputas internas no próprio 
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movimento; a influência do mercado promove um alinhamento de grande parte do movimento 

LGBT a uma perspectiva acrítica que nega a articulação das dimensões de classe, raça/etnia e 

sexo (sexualidade) na compreensão das opressões; centralidade do debate sobre a diversidade 

sexual nas universidades, associado a uma compreensão abstrata dos processos de exploração 

e de opressão vivenciadas pela população LGBT, sem particularizá-los na realidade latino-

americana; centralidade do movimento LGBT na dimensão da visibilidade, materializada na 

realização das Paradas LGBTs.  

Trazendo para a particularidade de Mossoró-RN, os(as) entrevistados(as) apontaram 

os principais desafios e as potencialidades dos coletivos que participam. Os desafios do 

DêBandeira situam-se nos seguintes aspectos: a questão quantitativa de membros para 

materialização das ações políticas, na medida em que são poucos sujeitos que estão à frente 

das lutas do coletivo; envolver LGBTs no processo de organização coletiva, devido à 

descrença na política e de que os poucos avanços em termos de políticas públicas são 

supervalorizadas pela população LGBT; e a questão financeira para que as ações do coletivo 

possam ser melhor desempenhadas.  

De acordo com os(as) militantes do DêBandeira, as potencialidades desse coletivo 

são: a vontade política dos(as) integrantes constatada na busca pelo conhecimento via leituras, 

pesquisas e participação em eventos (científicos, de militância e de controle social); algumas 

articulações com o Legislativo; as ações desenvolvidas pelo coletivo, a exemplo do Cine 

DêBandeira, que utiliza filmes sobre a realidade de LGBTs como instrumento para 

potencialização da identidade individual e coletiva e para a formação política; inserções em 

diversos espaços, o que promove visibilidade às lutas desenvolvidas pelo coletivo e gera um 

reconhecimento por parte de diversos setores da cidade; e a contribuição de sujeitos de outros 

espaços com a formação política do coletivo, com a consequente preparação dos(as) 

militantes para o debate por onde ocupem.  

Os principais desafios enfrentados pelo Divergen, de acordo com seus(as) militantes 

são: o descompasso da quantidade de militantes para a diversificação de ações que o coletivo 

desempenha, o que provocou uma pausa na realização de algumas ações; a desorganização do 

coletivo após a realização do XII ENUDS na UFERSA, diante da enorme ofensiva 

conservadora por parte de vários segmentos da universidade e da sociedade mossoroense, o 

que desestabilizou o movimento; o encerramento das graduações de grande parte dos(as) 

militantes, não tendo o coletivo tempo histórico necessário para formar outros(as) militantes 

que possam dar continuidade ao processo de lutas; a organicidade do coletivo, no que se 
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refere à adesão de novos sujeitos, periodicidade das reuniões, dentre outros aspectos; e o 

avanço do conservadorismo que promove uma retração na organização das LGBTs.  

Como potencialidades do Divergen, as falas dos(as) militantes desse coletivo 

explicitaram: a possibilidade de resistência dos sujeitos a essa conjuntura conservadora, 

transformando a opressão vivenciada em bandeira de luta na reivindicação por 

reconhecimento e direitos; o papel da formação política na construção de sujeitos que podem 

intervir de forma crítica e propositiva nos mais variados espaços, dentro de uma perspectiva 

forjada durante alguns anos por meio dos debates, das vivências e das ações do coletivo; 

alguns sujeitos que participaram da organização política do Divergen passaram a construir 

outros espaços de militância; e a capacidade de ter influenciado o surgimento de outros 

coletivos em Mossoró-RN.  

Diante de todos esses aspectos apontados, a pesquisa nos revelou que o movimento 

LGBT na cidade encontra-se em pleno processo de construção e, atualmente, conta com o 

protagonismo dos coletivos Divergen e DêBandeira. Apesar das ações desenvolvidas 

isoladamente por cada um desses coletivos, sem uma articulação efetiva entre ambos na 

construção de um projeto coletivo, estes sujeitos promovem a construção de um movimento 

LGBT com um debate politizado que se materializa nas lutas por visibilidade e 

reconhecimento de direitos da população LGBT de Mossoró-RN, com um caráter de ousadia, 

criatividade, inovação e originalidade.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL - FASSO 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL – DESSO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS 

SOCIAIS – PPGSSDS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

A pesquisa “AS POTENCIALIDADES E OS DESAFIOS PARA A ATUAÇÃO 

POLÍTICA DO MOVIMENTO LGBT EM MOSSORÓ-RN” tem como objetivo analisar 

as principais potencialidades organizativas e os desafios para a atuação política do 

Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) em Mossoró-RN. 

Para coleta dos dados, utilizar-se-á um roteiro de entrevista semi-estruturado como forma de 

obter as informações necessárias à realização deste. Este estudo prevê riscos mínimos, tais 

como possíveis constrangimentos ou desconfortos durante a entrevista, não sendo revelado o 

seu nome nos resultados da pesquisa. As entrevistas serão confidenciais, sendo realizadas em 

local e horário a serem combinados com o(a) entrevistado(a), em ambientes em que a 

privacidade dos sujeitos participantes seja respeitada, estando presente apenas o pesquisador. 

O(a) senhor(a) não é obrigado(a) a responder aquilo que não desejar, podendo solicitar 

interrupções a qualquer tempo e recusar resposta a alguma pergunta que considere 

inconveniente ou desnecessária. Poderá também desistir da pesquisa em qualquer momento, 

mesmo que tenha assinado este termo de consentimento. O tempo de duração da entrevista 

será de acordo com sua própria disposição. 

 Embora na pesquisa estejam previstos riscos mínimos, se o(a) senhor(a) se sentir 

prejudicado(a), será realizado um acordo entre a pesquisadora e o(a) sujeito(a) da pesquisa 

para indenizá-lo(a) ou ressarci-lo(a) de eventual prejuízo. O(a) senhor(a) não terá nenhum 

gasto financeiro por qualquer procedimento executado por essa pesquisa. 

            Esperamos que os objetivos da investigação sejam atingidos, quais sejam: analisar a 

relação entre patriarcado, heterossexismo e LGBTfobia; identificar os coletivos LGBT que 

compõem o atual contexto de lutas por liberdade de orientação sexual e identidade de gênero 

em Mossoró; apreender as principais propostas e ações realizadas pelo Movimento LGBT em 

Mossoró; detectar se o Movimento LGBT em Mossoró promove articulação com outros 

sujeitos coletivos; compreender os fatores que impedem e/ou potencializam uma maior 

organicidade do Movimento LGBT em Mossoró; analisar se a ação política do Movimento 

LGBT em Mossoró está articulada a um projeto societário vinculado à construção de uma 

nova ordem societária. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 Declaro que após ter sido informado(a) sobre os motivos, objetivos e procedimentos 

da pesquisa intitulada “As potencialidades e os desafios para a atuação política do 

movimento LGBT em Mossoró-RN”, desenvolvida sob a responsabilidade do mestrando 

Iago Henrique Fernandes de Sousa Moura do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

e Direitos Sociais (PPGSSDS) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

sendo a mesma orientada pela professora Dra. Mirla Cisne Álvaro, do PPGSSDS/UERN, e 

tendo sido garantido o anonimato das minhas declarações, bem como o direito de eu não 
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participar ou de me retirar da pesquisa em qualquer fase do seu desenvolvimento, sem que 

isso traga algum prejuízo para mim, que não terei nenhuma despesa financeira devido a minha 

participação, e que poderei pedir novos esclarecimentos em qualquer tempo na realização da 

pesquisa, concordei, espontaneamente, em participar desta pesquisa. 

Mossoró, ____/____/____ 

Nome do(a) entrevistado(a): ____________________________________________________ 

Assinatura do(a) entrevistado(a): ________________________________________________ 

 

Quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com o pesquisador responsável: 

Iago Henrique Fernandes de Sousa Moura - E-mail: iago_fsousa12@hotmail.com 

Endereço: Rua Trinta de Setembro, nº 183, Centro. Mossoró-RN - CEP: 59600-060. 

Fone: (84) 9940-6961 

Mirla Cisne Álvaro (orientadora) – E-mail: mirlacisne@gmail.com 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Faculdade de Serviço Social. 

Av. Professor Antônio Campos, s/n. Faculdade de Serviço Social (FASSO) 

Costa e Silva. 59625-620 - Mossoró, RN – Brasil 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

I - DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 

1 – Idade: 

 

2 – Estado civil: 

a) Solteira(o) 

b) Casada(o) 

c) União Estável 

d) Separada(o) 

e) Divorciada(o) 

 

2 - Orientação sexual:  

a) Gay 

b) Lésbica  

c) Bissexual 

d) Outra  

 

3- Identidade de gênero: 

a) Feminina 

b) Masculina 

c) Travesti  

d) Transexual masculino  

e) Transexual feminino 

f) Outra  

 

4 - Raça/etnia: 

a) Negra 

b) Parda 

c) Branca 

d) Amarela 

e) Indígena 

f) Quilombola 

g) Outra  

 

5– Com relação à religião e frequência a algum espaço religioso:  

a) Tenho religião e frequento espaço religioso 

b) Tenho religião, mas não frequento espaço religioso 

c) Já tive religião e frequentei espaço religioso 

d) Já tive religião, mas não frequentava espaço religioso 

e) Não tenho religião  

 

Se tem religião, qual?__________________  

 

6– Qual a sua escolaridade? 

a) Ensino fundamental incompleto  
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b) Ensino fundamental completo  

c) Ensino médio incompleto  

d) Ensino médio completo 

e) Ensino superior incompleto  

f) Ensino superior completo 

g) Especialização  

h) Mestrado 

i) Doutorado 

 

6 – Qual a sua fonte de renda? Se trabalha, qual a sua profissão? 

a) Trabalho autônomo 

b) Trabalho com carteira assinada 

c) Estágio remunerado 

d) Auxílio estudantil 

e) Benefício previdenciário 

f) Programas sociais 

g) Colaboração familiar 

h) Não tenho renda 

i) Outra 

 

Qual? _____________  

 

7 - Qual a média de renda mensal da sua família?  

a) Menos de 1 salário mínimo  

b) De 1 a 3 salários mínimos 

c) De 3 a 5 salários mínimos  

d) 6 salários ou mais 

 

8 – Tem filha(o)/ filhas(os)? Se sim, quantas(os)? 

a) Sim 

b) Não 

 

Quantas(os)?____________ 

 

 

 

II – RELAÇÃO ENTRE PATRIARCADO, HETEROSSEXISMO E LGBTFOBIA 

 

9 – Quando e como você se percebeu um sujeito LGBT?  

10 - Para você quais as principais determinações da existência da LGBTfobia? Você acredita 

que as dimensões de classe e raça influenciam na vivência diferenciada da LGBTfobia? Por 

quê? 

11 – O que te motivou a participar de um coletivo LGBT?  

12 - Além de um coletivo LGBT, você participa ou participou de algum outro espaço de 

militância? Se sim, qual? Já sentiu preconceito no coletivo ao qual está inserida(o) e nesse(s) 

espaço(s) de militância? 

13 - Como é tratada a questão da diversidade sexual e de gênero nesse(s) espaço(s)?  

 

 

III – HISTÓRICO, COMPOSIÇÃO E PRNCIPAIS PROPOSTAS E AÇÕES 
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14 - Como surgiu o coletivo?  

15 - Quantas pessoas compõem hoje o coletivo? Como está composto pelos diversos sujeitos 

LGBTs? 

16 - Quais as bandeiras de luta do coletivo LGBT ao qual você participa? Quais ações são 

desempenhadas? 

 

IV – ARTICULAÇÕES E ALIANÇAS 

 

17 – O coletivo LGBT ao qual você está inserida(o) promove uma articulação com outras 

organizações ou movimento LGBTs? 

18 - – O coletivo LGBT ao qual você está inserida(o) se articula com outros movimentos 

sociais ou partidos políticos? Se sim, de qual(ais) formas? 

 

V – VINCULAÇÃO A ALGUM PROJETO SOCIETÁRIO 

 

19 – O que você compreende por projeto de sociedade? Você acha que o coletivo que você 

participa se filia a algum projeto de sociedade? Se sim, qual? Por meio de que propostas e 

ações você constata isso? 

 

VI – DESAFIOS E POTENCIALIDADES 

 

20 – Como você avalia o Movimento LGBT em Mossoró-RN? E no Brasil?  

21 – Quais os principais desafios enfrentados pelo coletivo LGBT que você participa? 

Qual(ais) potencialidades você percebe? 

 

 

 


