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O movimento gay e lésbico coloca, ao mesmo tempo,
tacitamente, com sua existência e suas ações simbólicas e,
explicitamente, com os discursos e teorias que produz, ou a que
dá lugar, um certo número de questões que estão entre as mais
importantes das ciências sociais e que, para alguns, são
totalmente novas. Esse movimento de revolta contra uma forma
particular de violência simbólica, além de suscitar novos objetos
de análise, põe profundamente em questão a ordem simbólica
vigente e coloca de maneira bastante radical a questão dos
fundamentos desta ordem e das condições de mobilização bemsucedida visando a subvertê-la.
(Pierre Bourdieu, 2005, p. 144)

RESUMO

O presente trabalho investigou o engajamento de lideranças dos movimentos
homossexual e LGBT no estado de Sergipe, a partir dos itinerários de vinte e cinco
ativistas entre os anos de 1981 e 2012. A pesquisa focalizou as condições de
constituição da mobilização, as mudanças das “lutas” ao longo das décadas, as redes
sociais (formais e informais) forjadas pelos líderes e a ligação desses agentes com as
“causas”. Para este fim foram realizadas entrevistas biográficas, análises documentais e
o registro de observações de eventos e reuniões num diário de campo. Os dados
apontam que a abertura política provocada pelo arrefecimento da ditadura militar no
início da década de 1980 foi uma importante oportunidade política para o surgimento de
uma mobilização homossexual organizada naquele período em Sergipe, assim como a
redes que se estabeleceram com outras associações homossexuais brasileiras,
principalmente com o Grupo Gay da Bahia. Contudo, somente a partir da segunda
metade daquela década, com o aparecimento do HIV/AIDS e a aproximação com o
Estado, foi possível iniciar um processo de institucionalização da mobilização que se
consolidou nas décadas seguintes. Os investimentos estatais no “combate ao HIV” e o
“reconhecimento da vulnerabilidade social” dos homossexuais, a partir dos anos 1990,
tiveram como efeito a segmentação identitária e a construção de diversificadas políticas
públicas voltadas às novas “bandeiras” que começavam a despontar no cenário político
LGBT. Essa nova aproximação com o Estado, na década de 2000, também foi
impulsionada, em Aracaju, pela ascensão política do PT e PCdoB, o que fez com que
algumas lideranças começassem a fazer parte do quadro estatal em assessorias, cargos
de comissões e coordenações. Ao mesmo tempo, nacionalmente e em consonância com
o movimento, o governo federal investiu na formação de novas lideranças e no
fortalecimento das associações existentes, o que confirma a convergência políticaideológica entre as duas esferas políticas.

Palavras-chave: engajamento; militância; homossexualidade; LGBT; Estado.

ABSTRACT

This work investigated the engagement of leaders from the gay and LGBT movements
in Sergipe through the itineraries from twenty-five activists between 1981 and 2012.
The research focused in the emergence of the mobilization, changes of "struggles" over
the decades, the social networks (formal and informal) forged by the leaders and the
connection of these agents with the "causes”. For this purpose were conducted
biographical interviews, documentary analysis and observations of events and meetings.
The data indicate that the political opening in the early 1980s was an important political
opportunity for the emergence of a homosexual mobilization that period in Sergipe, as
well as the networks established with others brazilian homossexual associations,
especially with Grupo Gay da Bahia. However, only from the second half of the decade,
with the advent of HIV / AIDS and the approximation to the state, it was possible to
start a process of institutionalization of the mobilization that was consolidated in the
following decades. State investments in "HIV" and the "recognition of social
vulnerability" of homosexuals, in the 1990s, had created new sexual identities and
defined new "flags" that were beginning to emerge on the LGBT political scene. This
other approach with the state in the 2000s, held in Aracaju with the political rise of the
PT and PCdoB, enabled some leaders began to be part of the state in advising,
committee positions and coordinations. At the same time, nationally, and in line with
the movement, the federal government invested in the training of new leaders and
strengthening of existing associations, which confirms the political-ideological
convergence between the two political spheres.
Key-words: engagement; militancy, homosexuality, LGBT, State.
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INTRODUÇÃO

Em maio de 2001, através de um telefonema de uma amiga, fui convidado a
realizar, junto com ela, uma atividade interventiva numa ONG em Aracaju, o Grupo
Dialogay de Sergipe. Aquele foi o meu primeiro contato com o movimento LGBT1
local. Para nossa surpresa, fomos contratados quase que imediatamente e tivemos
nossas carteiras de trabalho assinadas como psicólogos. Nossa tarefa consistia em
coordenar uma atividade semanal com os participantes do grupo.
Naquele mesmo período, uma assistente social juntou-se a nós e alguns
participantes da associação, que antes eram voluntários, passaram a trabalhar
remuneradamente. Minha permanência no grupo, no entanto, foi breve. Fiquei
vinculado à instituição somente até fevereiro do ano seguinte. A organização, que se
mantinha com o dinheiro de projetos de combate ao HIV/AIDS, não conseguiu pagar os
salários dos contratados. Denunciado ao Ministério do Trabalho, o Dialogay fechou
suas portas em 2003.
Voltei a frequentar os grupos LGBT somente em 2007. Desta vez a procura de
um objeto de estudo para meu doutoramento. Munido de uma literatura engajada,
basicamente fundamentada nas propostas pós-identitárias queer, intrigavam-me os
discursos e os “modelos de homossexualidade” que eram produzidos no espaço de
militância.
Contudo, o ingresso no doutorado em Sociologia e os direcionamentos do meu
orientador me puseram em contato com uma literatura mais distanciada, menos
comprometida com os debates em torno da “sexualidade”, das “corporalidades” e das
“formas de controle” produzidas pelos mecanismos identitários do movimento LGBT.
Neste ínterim, realizei observações que tornaram possível uma redefinição da temática
sobre a qual eu poderia me debruçar. As participações em eventos e visitas às
instituições criaram em mim inquietações e estranhamentos a determinadas práticas.
Seguem relatos de algumas destas situações:
1

Designação para “Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros”.
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OBSERVAÇÃO 01 (dezembro de 2009): Noite de autógrafos em Aracaju/SE.
O portão de entrada de um pequeno teatro da cidade, localizado na zona oeste, estava
iluminado e ornamentado com balões que formavam as cores do arco-íris. Grupos de
pessoas conversavam no hall do teatro. Entre elas, equilibrando-se em saltos altos,
algumas travestis e alguns transformistas. Ao fundo desse mesmo espaço era possível
observar a agitação do autor do livro que iria ser lançado.
No teatro acontecia o lançamento de um livro escrito por um ativista do
movimento LGBT local. A obra, uma versão da monografia de conclusão de seu curso
de Pedagogia, versava sobre a homofobia na escola e tinha o patrocínio do Fundo
Nacional de Cultura/Ministério da Educação/Secretaria da Identidade e da Diversidade
Cultural.
Houve também apresentações artísticas e entregas de “prêmios 2”. As altas
temperaturas do final da primavera e a lotação completa da sala principal do teatro
tornavam o calor quase insuportável. Os presentes se acomodavam como podiam:
sentavam-se na frente do palco, nas escadas, acotovelavam-se ao fundo do recinto.
Algumas cadeiras vazias, localizadas na primeira fileira, foram reservadas às
“autoridades” que se fariam presentes, entre elas: um deputado federal, uma deputada
estadual, o coordenador estadual do programa DST/AIDS, uma promotora de justiça,
uma delegada, membros do Centro de Combate à Homofobia, entre outros.
OBSERVAÇÃO 02 (dezembro de 2010): Nove horas da manhã, estava em
frente a uma casa de andar na zona sul de Aracaju, num bairro de classe média. A
residência possui uma placa onde se lia: “Casa de Apoio”. Após tocar a campainha, a
presidente de uma associação LGBT, uma travesti, veio recepcionar-me. Era dia de
faxina. A casa fora conquistada pela instituição através de verba proveniente do Prêmio
Gates de Saúde Global (Fundação Melinda e Bill Gates) via Coordenação Nacional do
Programa DST/AIDS do Ministério da Saúde. Apesar da compra e da parcial reforma, a
casa permanecia fechada ao atendimento de pessoas soropositivas.

2

O evento se chamava “8º chá cultural” e fazia parte de um projeto desenvolvido pela Associação de
Defesa do Homossexual de Sergipe (ADHONS) com financiamento da Secretaria da Identidade e
Diversidade Cultural do Ministério da Cultural (MinC).
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A presidente iniciou a limpeza do ambiente e aguardava outras travestis
voluntárias, que viriam de bairros periféricos da grande Aracaju, para a organização do
espaço. Alguns móveis (sofás, cadeiras, mesas) e colchões foram doados por um hotel,
porém o ambiente empoeirado denotava um longo período de fechamento. A parte
inferior da casa, relatou a presidente, seria destinada à casa de apoio; a parte superior,
por sua vez, funcionaria como sede da instituição.
OBSERVAÇÃO 03 (maio de 2011): Visita à sede recém-inaugurada de outra
associação LGBT. A casa de cor laranja, no centro da capital sergipana, tem um banner
pendurado em uma janela que identifica o local. Era um dia de treinamento dos
adolescentes participantes de um projeto desenvolvido pela instituição, financiado pela
Petrobrás Fundo da Infância e Adolescência (FIA), que tinha como objetivo o combate
da “homofobia” em escolas públicas da cidade.
O projeto, narrou o entusiasmado presidente da associação, tinha a participação
remunerada de profissionais, não homossexuais, como assistentes sociais, jornalista,
psicóloga, dois educadores sociais e a parceria da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania (SEMASC) e do Conselho Municipal dos Direitos do Adolescente e
da Criança (CMDAC). Convidado a conhecer o local, percebi que na ampla casa
alugada, alguns adolescentes homossexuais circulavam e conversavam, enquanto outros
estavam numa sala com um educador, participando de uma oficina. Enquanto isso, a
outra parte da equipe se reunia em outro ambiente, preparando documentos e outras
ações do projeto.
As narrativas acima registradas expõem situações muito diferentes dos relatos
acerca de um agrupamento de homossexuais e da violência por eles sofrida em Aracaju,
ao final dos anos 1970, com a formação de uma “comunidade homossexual católica”
numa casa paroquial num bairro periférico do Siqueira Campos, na zona oeste de
Aracaju (MILITANTE..., 2010, p.4). Um de seus participantes, que em 1981 fundou o
Grupo Dialogay de Sergipe, assim descreveu o referido grupo e suas atividades:
Como as Genis do Chico Buarque, os homossexuais mais afetados e
cheios de maneirismos não tinham paz. Parece que eram feitos pra
apanhar e pra cuspir. Era uma época difícil. Estávamos no final dos
anos setenta e nos encontrávamos num bairro de periferia. Mas as
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criaturas saiam às ruas, me lembro muito bem, lá vinha coió, vaias e
toda sorte de agressões e de humilhações. Xingamentos dos mais
diversos. Eu, que vim de um lar cristão e sempre fui revoltado contra
as injustiças, me aliei a um sacerdote que abriu as portas da sua casa
paroquial, para dar espaço e ministrar aos homossexuais, um conforto
espiritual e uma palavra amiga3.

Comparando-se os relatos, é perceptível que as principais mudanças estão
associadas aos apoios políticos e financeiros do Estado e de organizações internacionais.
Assim, é possível afirmar que, no campo da “política sexual” LGBT, são claras as
modificações em sua mobilização ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000.

O

crescimento da visibilidade política das homossexualidades, a diversificação dos
segmentos identitários, o aumento do número de organizações, o apoio e financiamento
de algumas “causas do movimento” pelo Estado, a ampliação das redes institucionais e
uma incipiente produção de expertises pelos agentes, são exemplos destas modificações.
Já de início, faz-se necessário esclarecer, que a homossexualidade e os
segmentos LGBT são analisados na pesquisa incorporando as proposições de Costa
(1999; 2002) que os distanciam da percepção de que se tratam de realidades naturais,
universais, biologicamente determinadas ou caracterizadas por uma invariante mental 4.
Assume-se aqui a percepção de que são realidades discursivas, histórico-culturais,
datadas e, muito recentemente, politizadas. Esse posicionamento epistemológico
compreende que os indivíduos identificados ou autoidentificados nesta condição sexual
são subjetivamente atingidos pelas realidades objetivas e históricas de suas existências,
sendo possível perceber diferentes formas de viver suas sexualidades ao longo de um
plano histórico ou até mesmo dentro de uma determinada realidade social.
Acerca desse aspecto, se das últimas décadas do século XIX até meados da
década de 1970, no Brasil, os “personagens homossexuais” estavam limitados às
3

Entrevista de José Silva concedida a Marcellus Bragg em 2005. Disponível em www.glx.com.br. Acesso
em 15 de setembro de 2009.
4

De maneira diferenciada à opção daquele autor, que forja a categoria homoerotismo para estabelecer
uma distinção entre os usos médicos e patologizantes do termo, esta pesquisa mantém os termos
originalmente utilizados pela mobilização política.
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páginas policiais, aos laudos e pesquisas médicas e ao carnaval, a partir do final da
década de 1970 eles começaram a protagonizar uma reviravolta na esfera política com o
objetivo de se apropriarem das “identidades sexuais” que os descreviam e
“reescreverem” sua própria história, reivindicando o domínio sob suas “realidades
psíquico-sexuais”. Este “discurso de reação”5 não se estabeleceu de maneira linear e foi
modificado ao longo de diferenciados contextos, forjando novas lutas, redefinindo
objetivos e criando novos grupos e tensões entre os mesmos.
Deste modo, se a princípio os militantes pleiteavam apenas serem reconhecidos
como homossexuais, fora dos padrões psicopatológicos e a partir de um determinado
estilo de vida, em outros momentos exigiram, numa relação estreita com o Estado,
políticas públicas para combaterem males físicos e/ou sociais que os afligiam.
Assim, na esfera da “política sexual”, as dinâmicas que envolvem a criação ou a
ressignificação dos sentidos atribuídos às antigas categorias identitárias, têm vínculo
direto com as “lutas” estabelecidas. Estas funcionam como importantes elementos na
“categorização sexual” engendrada pelo movimento político LGBT e, por consequência,
definidor de agendas políticas.
A existência de um “conflito” ou “luta”, estabelece a presença de um ou vários
oponentes, às redes de agentes de um determinado movimento. Esta pesquisa, contudo,
não se vincula à percepção negativa da categoria “violência”, muitas vezes abraçada e
defendida por alguns cientistas sociais, que a liga a um continuum evolutivo, num polo
negativo, em oposição a um estado de paz e integração, como alerta Neiburg (2001).
Numa perspectiva positiva do “conflito”, os mundos sociais politizados e as relações de
poder entre grupos, tomando-se como parâmetro o trabalho de Elias (2000) na dinâmica
descrita entre estabelecidos/outsiders, apresentam-se sempre num estado de tensão
(atração/repulsão) que criam uma situação de interdependência e conflito crescentes
(NEIBURG, 2001).

5

Segundo Foucault (2003, p. 96), a constituição de um “discurso de reação” possibilitou aos
“homossexuais” “reivindicar sua legitimidade ou sua ‘naturalidade’ e muitas vezes dentro do vocabulário
e com as categorias pelas quais era desqualificada do ponto de vista médico”.
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Na operação de categorização realizada pelos movimentos sociais, as
identificações engendradas em outros campos são retrabalhadas, reapropriadas pelos
agentes em benefício da luta, pois geralmente se estabelecem como uma resposta à
dominação e se apresentam como um contraenquadramento, definindo parte das metas
da mobilização. Assim,

a formação de uma identidade coletiva passa tanto pelas lutas externas
e internas de definição do grupo e de seus contornos, quanto pela
definição de seus opositores – mais ou menos visados – aqueles que se
referem objetivos e ações da mobilização (VOEGTLI, 2010, p. 209).

Dentro

desta

lógica,

a

criação

e

o

uso

de

“categorias

sexuais”

(heterossexualidade, homossexualidade, lesbianidade, bissexualidade, travestilidade,
transexualidade), implicam em esforços não somente do Estado ou das instituições
médicas, jurídicas e psicológicas de “identificação”, mas também um investimento do
próprio movimento homossexual e/ou LGBT. Assim, as “lutas” são mecanismos
importantes para essa “categorização” e para a definição das agendas políticas, na
medida em que consolidam, ressignificam as categorias procurando, por muitas vezes,
naturalizá-las e/ou oficializá-las, e estabelecendo novos objetivos políticos 6.
Deste modo, por exemplo, a bandeira do “combate à homofobia” gerou um
recrudescimento das “classificações sexuais” inventadas século XIX, naturalizando a
“existência” dos homossexuais, como indivíduos a-históricos e universais, mas ao
mesmo tempo, provocou uma mudança de sentido em benefício da “luta”, associando o
homossexual à vítima, ao excluído, ao discriminado, e o “homofóbico” ao seu algoz. De
maneira semelhante é possível notar, na “luta contra o HIV/AIDS”, modificações nas
“categorizações epidemiológicas” que, na década de 1980, classificavam os

6

Em contrapartida, na tentativa de manter o controle sobre as “categorias sexuais” e sobre o poder de
patologizar, expõe Leite Jr. (2010), a Medicina tem feito uso, em seus manuais de diagnóstico, de “termos
mais genéricos como ‘transtorno de gênero’, ‘disforia de gênero’ ou mesmo ‘desordem de identidade de
gênero’” (LEITE JR., 2008, p.190). Desta maneira, distancia-se das apropriações e embates com os
movimentos políticos, consagrando novas terminologias e desqualificando as outras.

23

homossexuais como “grupo de risco”, para uma ideia de “vulnerabilidade social” no
final dos anos de 1980 e início de 1990.
A vulnerabilidade, neste caso, está fundamentada na percepção de que a
disseminação da epidemia se baseia em fatores como desigualdade, injustiça,
preconceito, discriminação, opressão, exploração e violência dirigidas às vítimas
acometidas pela doença (PARKER, 2000). Contudo, a concepção de “vulnerabilidade
social” se estende também a outras “lutas”, a exemplo do combate à “homofobia”, onde
se percebe a “vulnerabilidade social”, aponta Seffner (2011, p. 44), como uma falta de
proteção “diante de potenciais danos de saúde e ameaças à satisfação de suas
necessidades básicas e seus direitos humanos”.
Alterações também são perceptíveis nos “modelos interventivos de prevenção”
ao HIV/AIDS, inicialmente baseados em informações e mudanças comportamentais,
modificados para modelos de “transformação e justiça social”, que enfatizam a “defesa
dos direitos humanos” e o “enfrentamento das condições de opressão sexual e social”
(PARKER, 1997; 2000; TERTO JR., 2002).
Para o contexto brasileiro, limitado às mobilizações das regiões sudeste e sul,
trabalhos como os de Green (2000a; 2000b), Facchini (2003; 2004; 2005; 2009),
Simões e Facchini (2009) e Trevisan (2000a) apontam a existência de diferentes
conjunturas históricas que possibilitaram estas redefinições de “lutas” na mobilização, a
exemplo da abertura política propiciada pelo arrefecimento da ditadura militar no final
da década de 1970 ou das interferências do Estado no combate ao HIV/AIDS na década
de 1990. Contudo, pouco se discutiu acerca das dinâmicas do engajamento 7 dos agentes
que estiveram ou estão à frente destas mobilizações, ou seja, das lideranças deste tipo de

7

Engelmann (2009) afirma que a imposição de uma agenda de estudos para a “ciência política” sobre
instituições políticas, em detrimento dos atores políticos, trouxe prejuízos para “a apreensão de
fenômenos sociais que estão na base da construção das instituições, tais como a complexa relação entre os
processos de educação e a esfera política. Ao tratar dessa forma as interações dos atores políticos com as
instituições, perde-se a dimensão sociológica e o peso de um conjunto de variáveis que tem grande
potencial explicativo para os fenômenos estudados.” (p. 18).

24

associativismo e da constituição de seus “gostos” e investimentos na luta em defesa dos
direitos dos homossexuais/LGBT8.
Por certo, pode-se dizer, que ao longo dos mais de trinta anos de mobilização
política, cada “luta” e mudança de contexto engendrou distintas modalidades de
engajamento. Isso não quer dizer, todavia, que as “lutas” preexistam aos agentes, pois
são eles que fabricam as agendas políticas. Conquanto, não seria equivocado afirmar
que, numa conjuntura “periférica” como a das mobilizações homossexual e LGBT em
Aracaju, cidade localizada no nordeste brasileiro, capital do estado de Sergipe, estas
agendas estejam submetidas às agendas de “lutas” de grupos/agentes do sudeste e sul do
país que foram institucionalizados pelo Estado, ou ainda, de agendas internacionais
vinculadas, principalmente, a organizações fomentadoras de políticas de saúde, por
exemplo.
A partir destas reflexões, a pesquisa se debruça sobre os seguintes problemas:
Quais as condições de constituição da mobilização política “homossexual” em Aracaju?
Que dinâmicas sociais, ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000, modificaram as
“lutas” e o recrutamento de suas lideranças? Como redes sociais formais e informais,
possibilitaram o engajamento destes agentes? Nesta direção, como o engajamento dos
agentes se imbrica com as distintas “lutas”? Quais as lógicas de engajamento
subjacentes a seus investimentos militantes e o sistema de retribuições? Que diferenças
geracionais, entre as lideranças, são perceptíveis no interstício de 1981 a 2012?
É necessário destacar que a delimitação da categoria liderança não se
restringiu aos agentes em cargos de direção/presidência das ONGs LGBT, mas se
estendeu aos agentes que têm participação em outros espaços em conexão com a
militância, como a academia ou próprio Estado. Este posicionamento implicou na
necessidade de redefinir compreensões que a literatura a respeito dos movimentos
8

Embora não tenham foco principal nesse aspecto, os trabalhos de Facchini (2003; 2005) analisam as
trajetórias das lideranças do Grupo Gay de Bahia (BA) e do Triângulo Rosa (RJ), na tentativa de
compreender como seus estilos de militância, suas experiências de internacionalização e uma menor
vinculação com “partidos de esquerda”, possibilitaram a continuidade do trabalho destes grupos após um
período do movimento “homossexual” denominado por ela de “primeira onda”, referente ao final da
década de 1980, caracterizado por posicionamentos “político-revolucionários” e menos voltados às
“causas gays”.
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sociais consagrou, em específico a que diz respeito à existência separação clara entre
sociedade civil, movimentos sociais e Estado.
Os estudos acerca dos processos da descentralização do poder estatal na América
Latina, pós-períodos de ditadura militar, experimentados por longas décadas nesta
região do mundo, por um lado, têm geralmente focado suas análises na percepção da
importância de um “estado menor” e no surgimento de uma variedade de instituições
representativas. Por outro lado, há também a percepção da descentralização como um
aumento do controle popular sobre as decisões governamentais através da criação de
espaços de públicos para a expressão e a deliberação (ABERS e KECK, 2009).
Subjaz a estas análises a percepção de uma dicotomia necessária para a
existência de um estado democrático. De um lado o Estado, seus códigos legais,
agendas, aparatos burocráticos e corpo técnico, do outro a sociedade civil e os
movimentos sociais com suas reivindicações. O que estes estudos tendem a negligenciar
são os fluxos entre a sociedade e o Estado que fomentam as decisões políticas, com
destaque para os ativistas dentro da esfera estatal comprometidos com os objetivos da
sociedade civil (ABERS e KECK, 2009).
Como apontam Abers e Büllow (2011, p.64), “pensar o Estado como um bloco
homogêneo que opera em um espaço organizado distinto”, na América Latina, e
especificamente no Brasil, dificulta o reconhecimento de redes que cruzam as fronteiras
entre Estado e movimentos sociais. Nesta direção são identificados dois padrões de
intersecção entre Estado e movimentos sociais no Brasil: “incorporação de ativistas de
movimentos sociais em cargos governamentais e a formação de novos movimentos
sociais a partir da interlocução entre ativistas dentro e fora do Estado” (ABERS e
BÜLLOW, 2011, p.65).
Negar a existência de uma relação estreita entre os movimentos sociais
brasileiros e o Estado tornariam equivocadas e empobrecidas as análises das dinâmicas
dos movimentos homossexual e LGBT em Aracaju. A partir deste posicionamento,
afastamo-nos do embate “Movimentos Sociais versus Estado” e associamo-nos à
compreensão de Diani (2009a) sobre movimentos sociais, percebendo-os como “redes”
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de interações entre uma pluralidade de indivíduos, grupos ou associações, engajadas
num conflito cultural ou político e que compartilham uma identidade coletiva.
Com base em Sawicki e Siméant (2011), compreende-se como engajamento
“toda forma de participação duradoura em uma ação coletiva que vise à defesa ou à
promoção de uma causa”. A perspectiva adotada tenta superar a dicotomização existente
entre os níveis macro e microssociológicos de análise do engajamento, compreendendo
a necessidade de articulação entre as trajetórias dos agentes e os contextos dentro dos
quais eles se desenvolveram (FILLIEULE, 2001).
A partir destes pressupostos, a análise dos engajamentos articulou-se em quatro
níveis. São eles: 1) as propriedades dos agentes; 2) as redes sociais; 3) as lógicas de
engajamento e retribuição; 4) a elaboração das bandeiras de luta.
A organização do trabalho se estabeleceu a partir de cinco momentos. No
primeiro foram relatados os diversos caminhos metodológicos da pesquisa através da
exposição do universo empírico pesquisado (agentes e instituições), a coleta e o
tratamento de dados, além dos percalços vivenciados. Em seguida, tratou-se das
categorias de análise articulando-se três níveis do engajamento militante: micrológico,
mesológico e macrológico.
No nível micrológico, referente aos agentes e suas interações, as propriedades
sociais dos agentes, as redes sociais de pertencimento e as lógicas de engajamento e
retribuição, foram os principais expedientes de análise. Numa dimensão mesológica, as
redes organizacionais foram observadas como uma importante fonte de recrutamento
dos agentes. Por último, o nível macrológico aponta a relação entre a participação
política dos agentes e as transformações sociais, políticas e culturais. Neste último nível,
especial atenção foi dada à relação de convergência ideológica-política, mas em alguns
momentos também de tensão, entre os movimentos sociais e o Estado, característica
própria à realidade da América Latina e, em destaque, do Brasil.
Na terceira parte do trabalho, a partir da problematização das duas dimensões
constitutivas dos “processos de identificação” dos movimentos sociais, “identificar” e
“identificar-se”, analisou-se como foram forjadas “lutas” e “bandeiras” das
mobilizações aqui estudadas. Como expediente para este fim, optou-se pela análise dos
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estudos engajados9 de pesquisadores brasileiros e do hemisfério norte na construção de
“história(s) da(s) homossexualidade(s)”.
O quarto capítulo da pesquisa verificou, tomando a realidade das mobilizações
homossexual e LGBT em Sergipe nas décadas de 1980 e 1990, as condições de
constituição de duas “lutas” daquele período: de “afirmação identitária” e de “combate
ao HIV/AIDS”. O clima de reabertura política experimentado ao final da década de
1970 e início da década de 1980, as experiências de internacionalização de alguns
militantes e o clima intelectualmente interessante possibilitaram a estruturação de uma
mobilização homossexual no sudeste do Brasil, no final da década de 1970.

Em

Sergipe, as alianças entre os pioneiros do movimento local e o presidente do Grupo Gay
da Bahia (GGB) foram vantajosas para a legitimação das atividades da associação que
se formava. O engajamento dos ativistas estava vinculado às redes de amizades
estabelecidas em locais de sociabilidade homossexual como praças, calçadões e bares da
cidade. A principal reivindicação no período era a de poder expor a homossexualidade
como

uma

orientação

sexual

socialmente

aceitável,

fora

de

parâmetros

psicopatológicos, sendo “assumir-se” a palavra de ordem e a principal forma de
contestação. Não havia claros objetivos de institucionalização, mas um pretenso
distanciamento do Estado, apesar da proximidade da principal liderança sergipana com
o Partido dos Trabalhos (PT).
Na segunda metade da década de 1980 esse contexto se modificou. Os
crescentes casos de contaminação pelo vírus HIV entre os homossexuais masculinos em
Sergipe propiciaram uma aproximação entre a associação e a Secretaria Municipal de
Saúde. Os investimentos financeiros do Estado e de organizações internacionais na
prevenção à doença, na década de 1990, geraram a necessidade de novas formas de
organização da mobilização que passou, por exemplo, a se preocupar com a sua
institucionalização. A partir da segunda metade da década de 1990, outros segmentos
9

Por estudos engajados compreendem-se os trabalhos acadêmicos produzidos por pesquisadores
envolvidos com as “causas” dos movimentos homossexual e LGBT e que, direta ou indiretamente,
legitimam os posicionamentos políticos-ideológicos da mobilização.
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identitários começaram a se fazer presentes, como é o caso do surgimento neste período
de uma organização voltada à defesa dos direitos de travestis e transexuais sergipanas, a
Associação de Travestis Unidas. A partir do início da década de 2000, após a ascensão
do PT e do PCdoB à prefeitura de Aracaju, verificou-se que alguns militantes LGBT
envolvidos nesta “bandeira”, em específico algumas lideranças do movimento,
passaram a fazer parte do quadro estatal em assessorias, cargos de comissões e
coordenações, evidenciando novas modalidades de participação política.
O quinto e último capítulo da tese expõe o surgimento de “novas lutas” na
década de 2000: “contra a homofobia”, pelos “direitos trans” e pela “visibilidade
lésbica”. Observou-se a consolidação da articulação/convergência entre o Estado e o
movimento LGBT sergipano, principalmente a partir do financiamento e estruturação de
cursos de formação para a militância. As modalidades de engajamento também se
diversificaram demonstrando uma incipiente profissionalização da militância, o
envolvimento de agentes do Estado nas “lutas”, a incursão de alguns outros em partidos
políticos tanto de “esquerda” quanto de “direita” e a participação em quadros
administrativos de associações nacionais. As propriedades sociais das lideranças,
principalmente das envolvidas no “combate à homofobia”, quando comparadas com as
dos atores envolvidos nas “causas” trans e lésbicas e de gerações anteriores,
apresentaram origens sociais mais abastadas e maior investimento escolar em seus
itinerários.
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I - OPÇÕES METODOLÓGICAS E PERCURSO DE PESQUISA
Faz-se aqui necessário descrever acerca dos procedimentos metodológicos da
pesquisa que englobam: o universo pesquisado (instituições e agentes), as fontes e os
procedimentos de coleta e análise. Quanto ao universo institucional de ONGs
pesquisado, ele esteve delimitado a dez organizações, todas localizadas em Aracaju/SE:
Grupo Dialogay de Sergipe, Grupo Adhons, ASTRA, Grupo Axé Kizomba, Associação
de Travestis Unidas, Grupo Athenas, MOLS – Movimento de Lésbicas de Sergipe,
Grupo Greta Garbo, APA-PLUS (Associação Parada do Arco-íris pela Liberdade e
União Sexual) e Mexam-SE.
Foram realizadas entrevistadas biográficas com 25 (vinte e cinco) lideranças,
cujas atuações aconteceram entre os anos de 1981 e 2012. Ressalta-se que vinculação
institucional dos líderes não se limitou às associações homossexuais e LGBT
aracajuanas. Alguns deles mantêm vinculação com outras esferas que se imbricam com
a militância, especificamente, a esfera acadêmica e o próprio Estado.
No que tange à compreensão das condições de constituição, às mudanças
contextuais do espaço de militância, em nível histórico e organizacional e para
averiguação das mudanças oportunidades e restrições políticas, as análises
documentais foram o principal expediente. Atas de reunião, correspondências pessoais
e institucionais, jornais, cartilhas, relatórios, listas de discussões, e-mails, panfletos,
banners, livros de registro e websites possibilitaram a construção de uma cronologia
espaço-temporal do movimento (CASTRO, 2008) e das redes que configuram o
surgimento de “lutas” em defesa dos “direitos LGBT”.
As observações etnográficas (reuniões, confraternizações, reivindicações,
paradas, etc.) e, consequentemente, a construção de um diário de campo,
possibilitaram uma avaliação de minhas implicações e a releitura dos dados iniciais e as
mudanças de sentido ocorridas no caminho da construção do trabalho. Deste modo, as
observações e o diário geraram, inicialmente, uma redefinição do tema da pesquisa e de
seus objetivos, além da confrontação entre os dados de fontes documentais e entrevistas.
Como apontam Beaud e Weber (2007, p. 68), o diário de campo:
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[...] revela a distância entre o que foi anotado e o que se relê;
graças ao que se conseguiu no campo, as primeiras anotações
servem, ao mesmo tempo, de ponto de referência (daí o interesse
das anotações mais triviais, datas, lugares, nomes) e mudam de
sentido (e deixam às claras o ponto de vista do pesquisador
ingênuo)”.
A análise do material biográfico sobre as lideranças teve por objetivo descrever,
além das propriedades dos indivíduos, “a ordem em que essas propriedades advieram ao
indivíduo e o constituíram” (PASSERON, 1995, p. 220). Entretanto, os trajetos servem
para demonstrar formas típicas de comportamento ou status, não de uma pessoa
singular, mas de um indivíduo que concentra as características de um grupo. Desta feita,
na construção das biografias há uma preocupação com o estabelecimento das “normas e
regras estruturais (estruturas familiais, mecanismos de transmissão de bens e de
autoridade, formas de estratificação ou de mobilidade sociais etc.)” (LEVI, 1996,
p.175). Assim, a condução das entrevistas biográficas teve como objetivo reconstruir
os itinerários das lideranças através da reconstrução de suas vivências, experiências,
sentimentos, “histórias”, da captação de suas origens sociais (familiar e escolar), redes
de pertencimento, sociabilidades, alianças e lógicas de engajamento e retribuição (REIS,
2007; SEIDL, 2009).
As entrevistas, inicialmente, seguiram um roteiro previamente estabelecido.
Paulatinamente, no entanto, o roteiro foi abandonado de maneira que as perguntas
passaram a ser construída a partir de algumas afirmações dos agentes durante a
entrevista, mas seguindo os objetivos preestabelecidos. Parte dos trajetos, cuja coleta foi
iniciada ainda no primeiro trimestre de 2010 foi atualizada a partir de pesquisa de
currículos lattes, informações provenientes de um site de relacionamentos (Facebook)
ou conversas informais ocorridas em eventos da mobilização ou encontros acadêmicos.
Outros itinerários, por sua vez, foram enriquecidos com dados de artigos de jornalísticos
ou de arquivos institucionais.
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1.1.

A pesquisa de campo

A primeira imersão no campo de pesquisa acerca das mobilizações homossexual
e LGBT em Aracaju me trouxe a sensação de que estava diante de um duplo desafio. O
primeiro dizia respeito à inexistência, quase completa, de trabalhos acadêmicos e/ou
mais ou menos sistematizados a respeito da história e das “lutas” dos homossexuais
aracajuanos. À exceção da monografia de Rosa (2005), que estrutura uma narrativa
acerca do Grupo Dialogay de Sergipe, inexistiam trabalhos até 2012, que se
debruçassem sobre as associações de maneira a descrever as condições de sua
constituição e as mudanças por elas vivenciadas. O segundo se traduziu pela falta de
dados biográficos sobre as lideranças que, de algum modo, pudessem me auxiliar na
compreensão do movimento aracajuano e me dessem suporte para reconstruir seus
trajetos de engajamento.
Os poucos escritos sobre os movimentos homossexual e LGBT sergipanos
abordam temáticas pautadas pela agenda política da mobilização, a exemplo dos
trabalhos de Oliveira (2000; 2012), Costa (2012), Menezes (2010) que versam sobre a
“homofobia”, ou ainda, de maneira descritiva e engajada, as próprias ações das
instituições, a exemplo dos escritos de França e Rabelo (2012) e Nascimento e Lara
(200-). Um dado significativo para nossa pesquisa.
Todavia, em abril de 2009, descobri a existência de um arquivo morto do Grupo
Dialogay de Sergipe, organizado na última gestão da associação. Os documentos se
encontravam guardados em outra instituição e, pela grande quantidade de poeira dentro
das caixas que os acomodavam, deviam estar intocados desde a extinção do grupo em
2003. Na tarde em que me predispus a fazer a limpeza dos arquivos, com o auxílio de
alguns voluntários da instituição, duas lideranças estiveram no local e expressaram
sentirem um mal-estar ao verem aqueles arquivos, que remetiam a lembranças
negativas, vinculadas aos sentimentos de frustração perante a dissolução do grupo e dos
investimentos de suas vidas nas lutas. A sensação que tive foi a de que as lideranças não
estavam preocupadas em escrever ou manter um arquivo sobre a militância em Sergipe
das décadas de 1980, 1990 e início da década de 2000, tanto é que circulava a ideia de
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que aqueles documentos seriam encaminhados ao arquivo público da cidade logo após a
minha coleta de dados.
Em nenhuma outra instituição tive acesso às atas de reuniões. Possivelmente, por
não estarem organizadas ou, até mesmo, não existirem, principalmente no caso de
organizações “personalistas”, onde os únicos participantes, praticamente, eram seus
líderes. Entretanto, nenhum tipo de restrição impediu o meu contato com outros
documentos produzidos pelas organizações, a exemplo dos próprios jornais, sendo
alguns disponibilizados num site de uma organização. Ressalte-se que apenas uma delas
possuía um site institucional organizado e, poucas vezes, atualizado.
No trajeto para definição do universo de indivíduos que fariam parte da pesquisa
houve idas e vindas. Inicialmente, de maneira mais sistematizada, realizei as entrevistas
obedecendo à cronologia da criação das instituições, na tentativa de não me perder na
história da mobilização e de ter contato com lideranças que haviam, de alguma forma,
desengajado-se ao longo do tempo. Paralelamente a isto, dei andamento a entrevistas
com lideranças que havia conhecido no período em que frequentei o Dialogay; portanto,
com os que eu tinha maior proximidade. Neste ínterim, também entrevistei outros
militantes que, pelo menos a princípio, pareciam-me lideranças. Contudo, ao longo das
entrevistas, percebi que nem estes agentes se identificavam como lideranças, nem eram
reconhecidos como tal. Em linhas gerais, consistiam em profissionais da educação e do
direito que, com certa frequência, eram solicitados a legitimarem as ações do
movimento através de suas atuações junto aos grupos ou publicamente em conferências,
palestras e atos, o que denota um tipo de engajamento diferenciado daquele que me
interessava.

1.2.

Um agente engajado e suas tentativas de produzir distanciamento

Desde a seleção no programa de doutorado, no momento da entrevista, o fato de
ser alguém com certo nível de engajamento na militância LGBT em Aracaju, inspiroume cuidados redobrados. A princípio tomei como um aspecto positivo, pois acreditava
que minha posição de pesquisador e militante pudesse ser profícua e, de certo modo,
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facilitaria meu trânsito dentro das instituições e minhas relações com os agentes, além
de tornar mais fácil a constituição de uma rede de informantes. O intuito era o de evitar
ser visto o tempo todo como um “estrangeiro”. De fato, minha condição gerou bons
efeitos, mas não sem a existência de dilemas que se puseram no percurso do trabalho.
Em certo sentido, o contato de alguns anos com a mobilização produziu em mim
um “olhar” muito próximo e, por que não afirmar, “viciado” sobre as práticas dos
agentes, das associações e suas relações com o Estado. Parecia “natural” a convergência
existente entre estes espaços políticos, as relações dos militantes com os partidos, a
presença dos mesmos no quadro de cargos comissionados da assembleia legislativa ou
na câmara de vereadores, os financiamentos das “lutas” e da formação de novos
militantes e a convocação de conferências nacionais. Os estranhamentos e o
distanciamento só foram possíveis através da releitura do diário de campo e da
redefinição do referencial teórico, dos problemas da pesquisa e de seus objetivos. Passar
a não compreender estes processos como “naturais”, “banais” ou “evidentes” não quer
dizer que não devam ser percebidos como legítimos. Em síntese, como lembram Beuad
e Weber (2007, p. 36), é preciso “aprender a considerar o ‘banal’ como algo que não é
automático, que poderia passar-se de outro jeito, que tem uma história. É preciso
aprender a tornar estranha trama da vida ordinária”.
Por outro lado, algumas vezes durante as aulas do doutorado ou em congressos,
meu engajamento foi alvo de questionamentos. Mas, em nenhum momento, negado por
mim. Talvez por não possuir nenhum capital científico “puro” ou capital científico
institucional10, pairasse uma dúvida acerca da possibilidade de objetivar as análises e
meu olhar sobre a temática de estudo.
Na relação com o movimento, entretanto, se a princípio os convites para
participar de mesas redondas, palestras ou a solicitação de minha contribuição na
10

Segundo Bourdieu (2004, p. 36), “o capital científico ´puro’ adquire-se, principalmente, pelas
contribuições reconhecidas ao progresso da ciência, as invenções ou as descobertas (as publicações,
especialmente nos órgãos mais seletivos e mais prestigiosos, portanto aptos a conferir prestígio à moda de
bancos de crédito simbólico, são o melhor indício); o capital científico da instituição se adquire,
essencialmente, por estratégias políticas (específicas) que têm em comum o fato de todos exigirem tempo
– participação em comissões, bancas (de teses, de concursos), colóquios mais ou menos convencionais no
plano científico, cerimônias, reuniões, etc. [...]”.
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confecção de projetos e de material institucional me causavam certo incômodo, aos
poucos fui percebendo o quão importante eram para minha pesquisa aquelas situações.
Por um lado tinha a possibilidade de participar dos eventos e de seus bastidores, o que
viabilizava conversas com informantes e o trânsito entre algumas lideranças, fazendome visível para o movimento e diminuindo, até certo ponto, as resistências sobre a
minha pessoa, pois em alguns momentos era apresentado como um “companheiro de
luta”.
Por outro lado, o fato de contar em seus eventos públicos com a presença de um
professor de uma universidade pública, pesquisador em nível de doutorado e que
estudava o “movimento em Sergipe”, de alguma maneira, era visto como uma
possibilidade de legitimação de suas ações. Entretanto, nem sempre era confortável
ocupar esta posição.
Na tentativa de demarcar uma posição diferenciada, nunca fiz menção à pesquisa
que estava sendo construída quando era solicitado a compor alguma mesa ou debate, até
porque as demandas do movimento eram específicas de suas agendas políticas, o que
excluía meu trabalho. Todavia, por vezes, havia certa tensão com alguns participantes
que achavam a presença de um representante da universidade desnecessária, geralmente
por perceberem a minha fala como “acadêmica demais”. Em outros momentos ouvia
reclamações, principalmente de algumas lideranças, de que as entrevistas ou os dados
fornecidos a estudantes, de vários níveis escolares, nunca se “revertiam” em algo
“positivo” para as associações.
Certamente tomar objeto de estudo um universo muito familiar dificulta a
constituição de uma percepção diferenciada, distanciada e objetivada sobre os
fenômenos. Inversamente, quando a falta de familiaridade é muito grande, outros
problemas podem surgir. A desconfiança, a rejeição dos agentes, o desconhecimento ou
falta de habilidade em reconhecer os códigos utilizados e a dificuldade de acesso a
determinados espaços, documentos e conversas informais que, em muitos momentos,
são cruciais para compreender a constituição e a história de determinados processos
sociais, podem até mesmo inviabilizar uma pesquisa.
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No capítulo seguinte será exposto o quadro teórico que norteou as análises dos
dados coletados.
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II – SOBRE OS ESQUEMAS CONCEITUAIS
2.1. Engajamento militante e redes sociais

O engajamento militante articula-se a outras categorias (redes sociais,
propriedades sociais, lógicas de engajamento/retribuição) que possibilitam a produção
de sentido às trajetórias dos militantes. Contudo, como se verá, a dimensão micrológica
do engajamento, referente aos agentes e suas interações, não é suficiente para
compreendermos este fenômeno como processo e, para que isto aconteça, deve se
vincular a dois outros níveis de observação: das organizações (mesológico) e das
condições sociais de existência, transformações sociais, políticas e culturais
(macrológicos) (SAWICKI, 2003; SAWICKI e SIMÉANT, 2011).
Aliar-se a uma ação coletiva, empenhar-se em uma “luta” e dedicar uma vida em
prol de ideais compartilhados por um grupo envolve múltiplas dimensões. A
aprendizagem do “gosto” pela militância e todo sentido a ele atribuído estão associados
tanto a aspectos macrossociais, como as mudanças dos contextos histórico-culturais e as
oportunidades políticas, quanto às microssociais, a exemplo das disposições sociais, das
redes sociais estabelecidas, dos processos identitários e dos elementos afetivos
envolvidos, por exemplo.
Identificar-se como negro, feminista, sindicalizado, homossexual ou LGBT,
pode denotar algum nível de engajamento de um agente, assim como participar de uma
passeata, de uma greve ou visitar uma ONG de maneira esporádica. Mas que processos
habilitam alguns agentes a saírem deste nível de engajamento e investirem tempo,
energia e, muitas vezes, dinheiro, em suas militâncias?
Sobretudo na França, o engajamento tem sido explicado explorando-se três
níveis distintos, mas interconectados. Num primeiro nível, que Sawick (2003) e Sawick
e Siméant (2011) apontam como micrológico, estão as explicações que procuram
analisar o engajamento a partir das propriedades dos agentes e de suas interações.
Segundo Bourdieu (2007; 2009) o processo de transformação de alguém em um
mineiro, um advogado, um político ou um militante, é prolongado, contínuo, insensível
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e inconsciente, começando desde a infância, ou até mesmo antes do nascimento e
prosseguindo a maior parte do tempo sem crises nem conflito. Produto da história e de
uma incorporação de esquemas ou habitus, constituídos através de violência/coerção
simbólica, de estruturas sociais sob a forma de disposições quase naturais, por vezes
percebidas pelo agente como inatas e essenciais, que produz um conhecimento prático,
corporal de sua posição social.
Analisar o percurso de um itinerário político possibilita o acesso objetivado aos
“códigos de leitura”, às “superfícies sociais”, ao habitus individual, aos “esquemas de
percepção” e “disposições”, que garantem aos agentes a posse da “política” com
“autoridade” (BOURDIEU, 2008a; 2007). Deste modo, a “participação política” ou o
engajamento de um agente guarda relação direta com seu capital econômico e escolar, além de
sua posição social. Entretanto, adverte o autor, a relação entre estas variáveis não se dá de
maneira simples e direta, meramente fruto de uma “distribuição desigual da competência
especificamente política” (BOURDIEU, 2008b, p. 381). Dito de outra maneira,

[...] não basta levar em consideração a capacidade de compreender o
discurso político, de reproduzi-lo, até mesmo, produzi-lo, que é
garantida pelo diploma escolar; convém fazer intervir, também, o
sentimento – autorizado e incentivado do ponto de vista social, de ter
autoridade para falar politicamente das coisas políticas,
implementando uma cultura específica, ou seja, princípios de
classificação e de análise explicitamente [...] (BOURDIEU, 2008b,
p.383)

Bourdieu (2008c; 2008d) aponta a existência e a necessidade de um sentido para
as ações dos agentes. Estas ações, por sua vez, estão sempre vinculadas ao
envolvimento e investimento num determinado campo que implica, necessariamente, na
articulação de disposições para reconhecer o “sentido do jogo” (illusio), neste caso, a
importância da “luta” e da militância. Assim, perceber o “sentido do jogo”:

[...] é estar envolvido, é investir nos alvos que existem em certo jogo,
por efeito da concorrência, e que apenas existem para as pessoas que,
presas ao jogo, e tendo as disposições para reconhecer os alvos que aí
estão em jogo, estão prontas a morrer pelos alvos que, inversamente,
parecem desprovidos de interesse do ponto de vista daquele que não
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está preso a este jogo, e que o deixa indiferente (BOURDIEU, 2008d,
p. 140).

No Brasil, até o início dos anos 2000, pesquisas sobre distintos tipos de
participações políticas, como os desenvolvidos por Coradini (2002) e Gaglietti (2003)
focaram, ainda que não exclusivamente, nas “posições sociais” como o principal
elemento explicativo do processo de engajamento. Suas análises tomavam as origens
familiares, os títulos escolares e o acúmulo de capital militante dos agentes como
norteadores explicativos do “gosto” pela política e do “sentido” que o envolvimento
com diferentes “causas sociais” tinha em suas vidas.
De acordo com Matonti e Poupeau, o capital militante é uma dimensão do
engajamento que diz respeito às aprendizagens adquiridas, em boa parte, no campo
político, nele se valorizando, mas também se reconvertendo em outras esferas. É
imprescindível, todavia, salientar a importância crescente, segundo os autores, do
capital escolar para a aquisição do capital militante, pois sua transmissão tem se dado
“cada vez menos em seus locais tradicionais e de geração em geração” (MATONTI e
POUPEAU, 2004, p. 7), sendo as competências escolares a alavanca para sua aquisição.
Contudo, distribuições desiguais do capital escolar, social, político e militante
não esgotam a compreensão a respeito do engajamento. O desvendamento das redes
sociais às quais os militantes pertencem parece ser complementar a uma análise do
engajamento. Como aponta Oliveira (2007a, p. 673),

[...] no que pese a extensão dada ao conceito de classe e à sua
pertinência na análise da participação política, um dos problemas que
persiste nesse tipo de análise é a “fixação” nos determinantes de
origem e de posição de classe e a dificuldade em integrar os
pertencimentos múltiplos dos atores sociais na análise dos processos
de socialização, de geração e de modificação das disposições que
conduzem à participação nas mobilizações coletivas.

Averiguar as redes sociais é um importante caminho para a compreensão do
engajamento militante e para o entendimento da formação dos grupos (VOEGTLI,
2010). Ativistas e simpatizantes das causas se conectam à mobilização através de redes
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públicas e privadas, formais e informais, diretas e indiretas, organizacionais ou pessoais.
Diani (2009b) apresenta três composições de redes sociais: (1) as formadas por
indivíduos; (2) formadas por organizações e (3) formadas por eventos.

Amigos,

parentes, colegas, vizinhos afetam a decisão de alguém se envolver numa mobilização
política, basicamente porque compartilham experiências anteriores ou atuais em ações
coletivas. As redes individuais ativam mecanismos que aumentam as chances e as
formas de participação política. Elas facilitam as oportunidades de ação através da
circulação de informações sobre atividades, organizações existentes e pessoas. Além
disso, também funcionam como forma de pressão social sobre potenciais participantes.
As redes sociais diretas de organizações, por sua vez, são importantes na
circulação de informações e divisão de recursos, enquanto através das redes indiretas
compartilha-se pessoal para a articulação de eventos ou manifestações, por exemplo.
Por outro lado, as associações e os militantes costumam trabalhar em torno de redes de
eventos que produzem significados interessantes para o grupo, geralmente em torno de
suas semelhanças e construções identitárias (DIANI, 2009b).
Della Porta e Diani (2006) também chamam atenção para o fato de que alguns
indivíduos não se tornam ativos na militância somente através de ligações prévias, mas
a partir de suas incursões na mobilização política criam novas conexões baseadas em
diversos tipos de ativismo e associações. Deste modo, os ativistas são pontes entre
vários espaços, eles podem inclusive conectar os movimentos sociais a agentes
institucionalizados ou ainda a órgãos governamentais.
A averiguação do processo de engajamento não pode excluir os contextos
estruturais e relacionais das intenções dos agentes. O contexto sócio-cultural define a
possibilidade, entendida como potencialidade, de alguém se engajar a um movimento
social.

Todavia, “sem a presença de redes que também exponham os agentes às

oportunidades de mobilização, o potencial de mobilização fica fraco e é, além do mais,
improvável que os indivíduos convertam seu potencial de mobilização em ação”
(PASSY, 1998, p. 61).
Em superação à perspectiva estrutural e objetiva, Passy e Giugni (2000)
exploram as dimensões objetiva e subjetiva dos laços sociais na participação política
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dos militantes utilizando o conceito de esferas de vida. Estas seriam regiões da vida de
um indivíduo com limites, lógicas e dinâmicas próprias.

A esfera de vida tem lados objetivos e subjetivos. Seu lado objetivo é
representado pelo pertencimento individual a um grupo e as relações
sociais surgidas deste pertencimento. O conceito de redes socais,
como vem sendo usado na literatura acerca dos movimentos sociais,
captura muito deste aspecto das esferas de vida. Contudo, a
importância heurística do conceito de esferas de vida liga-se ao seu
lado subjetivo, que reflete a percepção de que os atores sociais têm da
sua inserção nos grupos ou redes sociais (PASSY e GIUGNI, 2000, p.
121).

Um dos principais aspectos das esferas de vida é que, apesar de terem limites
bem definidos, elas estão interconectadas e, portanto, interagem entre si. Nas sociedades
contemporâneas ocidentais as esferas de vida englobam a família, os estudos, o
trabalho, os amigos, o lazer e, para alguns atores sociais, também a esfera do
engajamento político. A importância de cada esfera de vida depende diretamente da
frequência de sua ativação. Passy e Giugni (2000) argumentam que quanto mais
vinculada está a esfera do engajamento político das esferas de vida centrais (família,
estudo e trabalho), mais estável é o compromisso do militante e muito menos provável
será seu desengajamento.
Em outras palavras, quanto mais a esfera de vida política estiver atrelada a
outras dimensões da vida do militante, de suas práticas cotidianas, de seus objetivos de
vida, maior o sentido de seu envolvimento político. Isto se deve ao fato de que há um
imbricamento do seu “self”, daquilo que acredita ser, de suas convicções, dos seus
sentimentos e, portanto, dos significados que atribui à vida e à sua militância. Esta
interação entre o “self” e a política, consolida e sustenta a participação do agente nos
movimentos sociais (PASSY e GIUGNI, 2000).
Por sua vez, num nível mesológico, as redes sociais são uma importante fonte
de recrutamento para as organizações e, ao mesmo tempo, através das interações
proporcionadas, de produção de sentido para a mobilização de seus participantes.
Assim, a agência não é totalmente determinada pelo contexto e, analisando-se os
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sentimentos e percepções acerca do seu engajamento, tem-se acesso às estruturas de
significação do compromisso político (PASSY e GIUGNI, 2000).
Ainda sobre o contexto relacional, Passy (1998; 2003) e Passy e Giuni (2000)
distingue três funções diferenciadas das redes sociais: socialização (socialization
function), conexão-estrutural (structural-conexion function) e modeladora de decisões
(decision-shaping function)11. O papel de socialização das redes expõe o fato de que,
quando integrados às mesmas, os agentes situam-se “dentro de uma estrutura de
interações que lhes permite definir e redefinir seu quadro interpretativo do mundo”
(PASSY, 1998, p. 63). Há, nesta função, uma modelação dos esquemas de percepção e
interpretação da realidade. O compartilhamento de valores e normas modela uma “visão
de mundo” que possibilita os agentes se engajarem numa ação coletiva, criando uma
disposição a participar.
Todavia, identificar-se com a causa política específica não garante a participação
do agente nas lutas. A função de conexão-estrutural das redes sociais tem um papel de
mediação, conectando potenciais participantes a uma oportunidade de mobilização.
Apesar das redes não serem o único canal de conexão, “indivíduos com amigos ou
conhecidos já envolvidos nos movimentos sociais são mais inclinados a fazerem parte
na ação coletiva” (PASSY, 2003, p.24). Entretanto, afirmam Passy e Giuni (2001),
redes formais e informais têm efeitos distintos sobre a participação política dos agentes.
Se por um lado as adesões às organizações e associações tendem a gerar ligações mais
fortes com a mobilização, por outro as relações interpessoais só tendem a produzir
fortes e duradouros engajamentos se acontecem com ativistas fortemente envolvidos.
Possuir determinadas “visões de mundo” e ter “oportunidades de ação”,
entretanto, também não garantem o engajamento político. As inconveniências de
participação em uma ação coletiva constituem uma barreira significativa. A decisão de
ingressar num protesto não é realizada, entretanto, de maneira isolada. Ela é diretamente
afetada pelas teias sociais. Eis a função modeladora de decisões das redes sociais.
11

Optou-se por manter as categorias analíticas definidas no artigo “Social networks matter. But how?”
(PASSY, 2003).
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Contudo, percepções de riscos muito altos derivados do engajamento diminuem o nível
de participação dos militantes.

2.2. Retribuições, afetos e mudanças na percepção de si

O engajamento é o produto de um encontro entre as disposições e as
experiências construídas com um grupo ou uma instituição. Pode-se dizer que o grupo
fabrica seus militantes e vice-versa. “Essa fabricação consiste em um processo de
ajustamento entre as propriedades de da instituição e do campo onde ela intervém e as
propriedades dos engajados” (SAWICKI, 2003, p.146).
Ao se estudar o engajamento por esse viés, como afirma Sawicki (2003), abre-se
a possibilidade de analisar como se opera a “construção social do desejo” de se dedicar
a esta ou aquela “causa”, encarnar uma organização, desejar que se viva a partir de uma
“vocação”. A compreensão deste processo implica, não somente na observação da
articulação entre as diferentes esferas de vida, mas também aos efeitos do grupamento e
de sua história, sobre o agente engajado.
Gaxie (1977; 2005) aponta que tanto as contribuições dos agentes ao
militantismo quanto suas recompensas/retribuições, são resultado da relação entre as
propriedades sociais do agente e dos recursos da instituição à qual ele se vincula. Desse
modo, a entrada de um indivíduo numa mobilização política é fruto tanto das
disposições dos agentes quanto da atração exercida pelas “causas” defendidas pelo
movimento e dos diversos benefícios vinculados à adesão, sob seu ponto de vista.
As proposições deste autor servem como possibilidade explicativa acerca das
condições de sustentação de uma instituição dentro de uma série de lógicas de diversas
ordens. A partir do entendimento de que as ações da militância são economicamente
desinteressadas, Gaxie (2005) propõe que as retribuições e recompensas existentes não
são somente materiais, como de ter salários, dinheiro ou desfrutar de benefícios
individuais, mas podem também ser simbólicas. Esses benefícios simbólicos podem
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variar entre o reconhecimento, afeto, estima e admiração dos companheiros,
sentimentos de importância e de poder transformar o mundo à sua volta.
A dimensão emocional é geralmente ocultada nos estudos sobre os movimentos
sociais desde que o paradigma da mobilização de recursos, e seu aporte teórico calcado
nas estratégias, estruturas e aspectos racionais, tornaram-se a principal fonte de análise e
interpretação (TAYLOR, 2000; SOMMIER, 2010). Além disso, essa ocultação dos
afetos também “traduz um dualismo profundo da cultura ocidental que opõe razão e
sentimento, sendo esta última referida como irracional” (SOMMIER, 2010, p. 188).
Freire (2012) ao averiguar a presença de emoções e afetos nas reivindicações de
manifestantes na cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, conclui que eles se
fazem presentes no repertório de ações políticas para acesso aos espaços públicos e na
construção das agendas políticas. Nos casos estudados a pesquisadora também registrou
que os sentimentos de “humilhação”, “desemparado”, “abandono” e “descaso” foram
utilizados como forma de registro do descaso público, de sensibilização, comoção e
engajamento dos transeuntes em eventos públicos. Em detrimento das denúncias e das
“ofensas” aos direitos civis, as manifestações utilizavam as emoções como forma de
expressão de suas indignações.
A emoção constitui-se numa importante forma de comunicação e ligação num
processo de mobilização política. Na ausência de redes sociais prévias ela pode,
inclusive, tornar-se uma fonte de recrutamento e engajamento dos atores sociais numa
ação coletiva.

Ela suscita a empatia e compartilhamento social e está, assim, no
cerne das dinâmicas de grupo que conduzirão à uma reação
coordenada. Os sentimentos são um instrumento de formação de um
coletivo e de manutenção da lealdade ao grupo ou, inversamente, o
motor do desengajamento (SOMMIER, 2010, p. 193).

A afetividade também se liga à autopercepção dos agentes, modelando um
grupo de semelhanças entre o “eu” e “nós” com objetivos a manter a fidelidade ao
grupo e seus princípios, através da articulação entre afetivo, o emocional, o cognitivo e
o simbólico. Além disso, os movimentos sociais contribuem na reconstrução de
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identidades e emoções estigmatizadas, geralmente de vergonha e medo, em valores
positivos de auto-definição (TAYLOR, 2000).
As mudanças de conceito de si (self-concept changes) promovidas pela
participação em movimentos sociais, observa Kiecolt (2000), envolvem modificações
na identidade e nos atributos dos atores sociais. De acordo com o modelo proposto pela
autora, estas modificações vinculam-se às influências estruturais e culturais dos
movimentos que atuam sobre os agentes de maneira a produzir mudanças psíquicas. Os
efeitos da interação entre a mobilização e os ativistas dão-se principalmente através das
narrativas, textos, rituais e confrontações.
As narrativas caracterizam-se pelas histórias dos ativistas sobre si mesmos e suas
experiências, importantes fontes de legitimação e reforçamento de suas identidades.
Quatro temas são destacados nessas narrativas:
(1) histórias acerca do “tornar-se consciente” das injustiças fomentam
uma identidade ativista, associando os participantes a heróis, heroínas
e aliados, dissociando-os dos vilões; (2) histórias de “tornarem-se
ativos” descrevendo como os participantes foram recrutados; (3)
histórias sobre “tornarem-se comprometidos” que narram o maior
envolvimento e identificação com o movimento; (4) histórias de
“tornarem-se desgastados” narram as experiências negativas que
levaram os ativistas a pararem de participar (KIECOLT, 2000, p. 122).

De modo semelhante os textos presentes em panfletos, poemas, jornais, entre
outros escritos produzidos pelos ativistas, servem como forma de compartilhar, afirmar
e promover mudanças identitárias dos participantes. Os rituais, por sua vez, presentes
nos movimentos, como a celebração de datas, eventos ou a criação de sinais e gestos,
tendem a reafirmar as convicções grupais, alinhando as identidades pessoais e coletivas.
Já as confrontações com oponentes terminam por ratificar as distinções entre os que
compõem o grupo/movimento (“eu”) e os que estão fora deles (“eles”).
No que tange o movimento homossexual e LGBT, Broca e Fillieule (2009)
evocam a importância das emoções em seus estudos sobre os movimentos de combate
ao HIV/Aids na França (Act Up). Segundo eles, a literatura sobre o tema aponta duas
análises. Na primeira, as emoções são fator explicativo da passagem ao ato, segundo as
oportunidades políticas ou os motivos individuais do engajamento. Numa outra
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perspectiva, as emoções são vistas como “um meio de manter o engajamento pela
ativação de um sentimento de adesão e de efervescência, pelo reforço das identidades e
das solidariedades do grupo e, enfim, pelos efeitos socializadores que elas produzem”
(BROCA e FILLIEULE, 2009, p. 142).
Nesta direção, para Britt e Heise (2000) os movimentos teriam a habilidade de
modificar emoções, conectando os agentes e gerando o engajamento em torno de
organizações e “causas” e, desta forma, produzindo identidades políticas. Os agentes
disponibilizariam de um “capital emocional”, acionado e modificado por determinados
dispositivos, como as propagandas, em proveito da mobilização política. Isto poderia
ser observado no movimento gay, que transforma emoções de “estado de
vulnerabilidade”, como o “medo” e a “vergonha”, em emoções como “raiva” e
“orgulho”, potencializando a participação individual.
No próximo item discutir-se-á a dimensão macrológica do engajamento,
recorrendo-se a dois modelos explicativos dos movimentos sociais (dos “novos
movimentos sociais” e de “processos políticos”) e as relações com a esfera estatal por
eles propostos.
2.3. Dos “Novos Movimentos Sociais” à convergência com o Estado

Eram jovens, mulheres, estudantes, profissionais liberais, sobretudo de
classe média, empunhando bandeiras em princípio também novas: não
mais voltadas para as condições de vida ou para a redistribuição de
recursos, mas para a qualidade de vida e para afirmação da
diversidade de estilos de vivê-las (ALONSO, 2009, p.51)

As modalidades de mobilização coletivas pós década de 1960, a princípio
surgidas em países do hemisfério norte, a exemplo do “movimento ambientalista”, do
“movimento étnico-racial”, do “movimento feminista” e do “movimento homossexual”,
inquietaram os estudiosos a partir da percepção de que os modelos interpretativos então
disponíveis, como o “marxista” ou o paradigma norte-americano de “mobilização de
recursos”, eram inadequados para as análises das mobilizações civis que naquele
momento apareciam.
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Enquanto o primeiro argumenta que as mobilizações são fruto das privações
econômicas e de opressão sociopolítica e almejavam a transformação das condições de
existência (GOHN, 2008; ALONSO, 2009), o segundo, apesar de também utilizar
categorias econômicas, é mais utilitarista/pragmático e compara os movimentos sociais
a empresas ou partidos políticos. Dentre deste prisma, afirmava que os movimentos
surgem quando os recursos (humanos, financeiros e de infraestrutura) são mais viáveis.
“A explicação privilegia a racionalidade e a organização e nega relevo a ideologias e
valores na conformação das mobilizações coletivas” (ALONSO, 2009, p. 53).
Entre os novos modelos interpretativos que se opuseram àquelas perspectivas,
destacam-se a Teoria dos Processos Políticos e a Teoria dos Novos Movimentos
Sociais. Os debates produzidos pelas duas teorias se distanciaram das explicações
deterministas e economicistas da ação coletiva, além de irem de encontro à percepção
de um sujeito histórico universal. As duas perspectivas teóricas combinaram política e
cultura na tentativa de explicar os movimentos sociais (ALONSO, 2009).
A Teoria dos Novos Movimentos Sociais, em específico, criou esquemas
interpretativos que enfatizam “a cultura, a ideologia, as lutas sociais cotidianas, a
solidariedade entre as pessoas de um grupo ou movimento social e o processo de
identidade criado” (GOHN, 1997, p. 121). A alteração interpretativa da Teoria dos
Novos Movimentos Socais transita sobre um mesmo espectro. Estruturalmente ela se
baseia na mudança de uma sociedade industrial para pós-industrial, segundo Touraine
(1989;1999;2006), para sociedades complexas, afirma Melucci (1989;1994) ou
informacional, aponta Castells (2006). Os conflitos sociais não seriam fundamentados
em demandas político-econômicas, mas em demandas culturais.
Sairia de cena o proletariado e adentrariam ao palco das lutas sociais outros
agentes, entre eles: as mulheres, os negros, os ecologistas e os homossexuais. A
definição de uma “identidade”, a percepção de pertencimento a um grupamento, e a
solidariedade gerada por ela estariam no cerne da mobilização cultural. Neste contexto,
a “identidade política” seria tão importante que seria “difícil estabelecer um nexo entre
perspectivas e recompensas e, sobretudo, explicar por que os atores coletivos se
mobilizam” (MELUCCI, 2001, p. 61).
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Corroborando esta perspectiva, Della Porta e Diani (2006) argumentam que a
construção e a reprodução de “identidades coletivas”, tomando-se este elemento como
um processo e não como uma propriedade dos agentes, são importantes mecanismos na
produção de sentidos para suas experiências e ações nas mobilizações políticas
contemporâneas. Ideologicamente, os “novos movimentos sociais” não focariam seus
objetivos na redistribuição econômica, tendo sua ênfase na qualidade de vida e na
preocupação com estilos de vida. Observa-se que, se por um lado este modelo teórico
não imprime uma percepção conflituosa, por outro, e não menos problemática, parece
minimizar as participações do Estado nas relações com os movimentos sociais. Deste
modo, nesta perspectiva analítica,
[...] esses ‘novos movimentos sociais’ não se organizariam em
combate ao Estado, nem com a finalidade de conquistá-lo. Recorrendo
a formas de ação direta, ‘no nível dos próprios problemas sociais’,
seriam agentes de pressão social, voltados por persuadir a sociedade
civil (ALONSO, 2009, p.60-61).

Numa outra via, Gohn (2008, p. 13) identifica contemporaneamente uma
alteração dos movimentos sociais e do papel do Estado nas relações com a sociedade
civil, denominada por ela como um papel contraditório, pois teria como mecanismo a
institucionalização do “sujeito político e cultural da sociedade civil, antes organizado
em movimentos e ações coletivas de protesto, agora parcialmente mobilizados por
políticas sociais institucionalizadas”. Além disso, afirma que os movimentos sociais
foram vítimas de uma conjuntura que,

[...] por meio de políticas neoliberais, buscou desorganizar e
enfraquecer os setores organizados. Por isso, ao longo dos anos 90 os
movimentos sociais em geral, e os populares em especial, tiveram que
abandonar algumas posturas e adotaram posições ativas/propositivas.
Passaram a atuar em rede e em parceria com outros atores sociais,
dentro dos marcos da institucionalidade existente e não mais à
margem, de costas para o Estado, somente no interior da sociedade
civil, como no período anterior, na fase do ainda do regime militar
(GOHN, 2007, p. 30).
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A autora, numa perspectiva normativa, percebe a fragilização dos movimentos
sociais no Brasil a partir da década de 2000, identificando a perda de força política dos
movimentos como agentes autônomos, a institucionalização de práticas sociais
organizadas de cima para baixo, fatos que evidenciam o que a autora denomina de
institucinalização do movimento pelo aparelho do estatal. (GOHN, 2008). Esta
percepção expõe a dicotomização dos modelos teóricos que, ou veem no Estado e nos
processos de institucionalização, a destruição das mobilizações coletivas, ou
vislumbram nestes mesmos elementos, oportunidades político-culturais para seu
fortalecimento e manutenção.
A visão de Gohn é compartilhada no campo da “política sexual” por Trevisan
(2010) que, ao comparar a mobilização homossexual norte-americana e brasileira,
aventa a inexistência de “autonomia política” desta última. Assim relata o autor:

Nos Estados Unidos, os setores progressistas trabalham com uma
postura mais tolerante e menos centralizadora. Talvez por existir nos
Estados Unidos um partido comunista mais frágil, a chamada new left
americana dos anos 1960 resultava num conglomerado de pequenas
agremiações descentralizadas que, ao mesmo tempo, articulava-se
como uma rede de vasos comunicantes formada pela contracultura,
dentro da qual se aglomeravam diferentes matizes de socialistas
democráticos e marxistas (troktistas, inclusive), anarquistas, hippies,
pacifistas, militantes dos direitos civis, ativistas negros e feministas.
Isso se refletiu num movimento homossexual menos centralizado em
grupos e nomes carismáticos. [...]. No Brasil, desde o início as
esquerdas se nuclearam em torno de partidos centralizadores,
autoritários e rigidamente organizados, geralmente ao estilo stalinista.
A manipulação dos extratos populares,via lideranças, tornou-se prática
usada e propugnada pelos comitês centrais dos partidos, o que no
limite distanciava a população do debate político, cujos termos eram
estipulados e definidos de cima para baixo. Essa tradição migrou para
o movimento homossexual brasileiro, praticamente desde o início,
com predominância de ativistas de classe média, distanciados da
grande massa homossexual e sem real representatividade. Os grupos
locais e entidades associativas GLBT tornaram-se feudos,
frequentemente disputados por partidos e tendências políticas de
esquerda. Nesse contexto, proliferaram lideranças baseadas no
centralismo, disputa de poder, autoritarismo e personalismo (quando
não, puro estrelismo, de olho na mídia). Em vez da pressão por
mobilização comunitária, preferiu-se as estratégias dos lobbies
instalados nos corredores do poder central, de modo que poderes
locais se prevaleceram de uma somatória de poderes em níveis mais
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altos, para chegar à proposição de leis e de políticas homossexuais.
Com frequência, lideranças homossexuais se tornaram funcionários/as
de governos e partidos, neste último caso funcionando como correias
de transmissão partidária. [...]. Em última instância, a dependência
governamental e/ou partidária provocou a ausência de autonomia
política – ainda que muitas vezes disfarçada em congressos e
seminários supostamente organizados pelas lideranças GLBT, mas
constrangedoramente convocados e financiados por órgãos
governamentais, como se tem visto nos últimos anos (TREVISAN,
2010, p. 49-50-51).

As análises de Trevisan, um histórico ativista das causas LGBT, atribuem às
dinâmicas das duas realidades pesos diferenciados. No modelo estadunidense,
considerado ideal, o movimento homossexual seria “independente”, “descentralizado”,
“despersonalizado” e distante das interferências do Estado. Características que lhe
confeririam maior autonomia, legitimidade, capacidades de reivindicação e pressão
social.

No modelo brasileiro, a ligação do movimento com o Estado e os partidos

políticos

lhe

confeririam

menor

“autonomia”,

menor

“legitimidade”,

maior

“autoritarismo” e “personalismo”. Nossa pesquisa, no entanto, observa as práticas e
estratégias políticas diferenciadas no hemisfério sul como um instigante problema de
pesquisa.
De maneira distinta das interpretações de alguns estudiosos acerca das
mobilizações da década de 1970, ao menos no que diz respeito aos movimentos sociais
na América Latina, Goirand (2009) aponta que nem sempre ocorreu uma ruptura brutal
que gerasse uma autonomia real entre os movimentos e os sistemas políticos. Se a partir
da década de 1960 a repressão dos governos autoritários latino-americanos provocou a
desconfiança dos atores em relação à institucionalização e ao corporativismo do Estado,
fazendo com que as mobilizações se organizassem fora das instituições políticas
existentes e até mesmo em oposição a elas, a partir da década de 1980 esse contexto se
modificou. A abertura democrática e a criação de “partidos-movimentos” como o PT
“permitiu a certos movimentos sociais passar à esfera política, fosse na qualidade das
organizações, fosse através dos percursos individuais de seus militantes” (GOIRAND,
2009, p. 341).
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Corroborando esta análise, Landim (2002) ao estabelecer uma gênese das
ONGs no Brasil, vinculadas a organizações da década de 1970 surgidas durante o
regime militar e também baseadas num ideário de nova sociedade civil em oposição
direta

ao

Estado,

observa

a

existência

de

uma

relação

ambígua

de

autonomia/dependência com vários outras esferas institucionais: “igrejas, partidos,
sindicatos, órgãos governamentais, movimentos sociais, agências internacionais, etc.
[...]” (LANDIM, 2002, p. 234).
O que as análises de Goirand e Landim revelam é a inequívoca aproximação,
desde as suas origens, entre os movimentos sociais no Brasil e o Estado. A ação do
Estado, segundo Della Porta e Diani (2006), é capaz de engendrar atores sociais através
de dois principais processos: fixando limites territoriais da ação política (traduzido no
modelo de nação-estado) e facilitando ou bloqueando o crescimento de certos grupos
sociais, a depender das prioridades das políticas públicas e da destinação dos gastos
públicos.
Os casos do combate ao HIV/AIDS nos hemisférios norte e sul parecem
ilustrativos. A relação entre Estado e sociedade organizada trilhou caminhos também
divergentes no que tange às respostas e aos efeitos políticos da epidemia para as
mobilizações nas realidades brasileira e do hemisfério norte. No Brasil, as respostas ao
avanço da epidemia do HIV/AIDS fizeram com que muitos ativistas se vinculassem ao
combate à doença (GREEN, 2000b). Os investimentos financeiros e a criação de
políticas estatais, em articulação com a militância local e instituições internacionais
como o Banco Mundial, cujo objetivo era o combate ao avanço da epidemia de
HIV/AIDS no Brasil na década de 1990, tornaram possível a organização, o
fortalecimento e a segmentação da mobilização identitária homossexual (GREEN,
2000b, FACCHINI, 2004; 2005; 2009; SIMÕES e FACCHINI, 2009).
De maneira semelhante à realidade brasileira, a constituição e consolidação do
movimento gay argentino também estiveram envolvidas com o combate ao HIV e a
presença do Estado. Na década de 1970, entre os anos de 1971 e 1976, foi organizada
uma Frente de Liberácion Homosexual (FLH) que, de acordo com Sívori (2007),
funcionava quase clandestinamente sob a forma de grupos autônomos. Estes grupos

51

eram compostos por estudantes universitários de esquerda, anarquistas, sindicalistas,
lésbicas, entre outros segmentos sociais. O ideário da FLH transitava entre as
reivindicações políticas esquerdistas/socialistas e a defesa da sexualidade como
importante força libertadora e revolucionária. A luta contra repressão policial que
atingia os homossexuais, bandeira importante naquele momento, ganhou novos
contornos com a subida ao poder de grupos paramilitares de extrema direita que se
associaram ao governo nacional depois da morte de Juan Domingo Péron em 1974. O
golpe de estado argentino em 1976, entretanto, abreviou a vida do agrupamento. Muitos
integrantes foram encarcerados e outros dados como “desaparecidos”, não se sabe se
por conta da militância de esquerda ou da militância homossexual, é provável que por
ambas as razões.
Sívori (2007) e Sempol (2013) são unânimes em afirmar que a abertura
democrática experimentada a partir de 1983 foi imprescindível, mas não suficiente, para
o renascimento do movimento homossexual naquele país. Apesar do término do estado
de sítio e do crescente surgimento de bares e boates, os homossexuais argentinos
experimentaram no início da década de 1980 uma crescente onda de repressão policial.
Criada em 1984, a Comunidad Homosexual Argentina (CHA) foi a primeira
organização a tornar a identidade homossexual uma questão política, pública e de
cidadania, inicialmente voltada para a problematização da situação de violência estatal a
que eram subordinados os gay.

Durante os anos de 1980, organizações que politizaram a identidade
sexual fizeram exigências e geraram um debate público sobre sua
situação de subordinação social, apareceram no cenário público pela
primeira vez na Argentina. A violência sofrida por homossexuais e
outros sujeitos subalternos nas mãos dos agentes do estado foi
aproveitada nas campanhas públicas e nas ações judiciais no CHA. No
ciclo de contenção e de estruturas de oportunidades políticas
fornecidas pela emergência dos discursos dos direitos humanos e o
estabelecimento dos movimentos de direitos humanos, a violência
atuou como um importante papel para a configuração das
reivindicações do CHA, que explica a criação de uma comunidade na
esfera política representada pelos ativistas gays (SEMPOL, 2013, p.
112).
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As demandas de transformação social, apesar da presença de algumas
oportunidades políticas e culturais experimentadas no período, foram ignoradas pelo
governo argentino na década de 1980. Somente a partir de pressões internacionais, no
início da década de 1990, o governo reconheceu a associação como legítima. O
HIV/AIDS também teve papel decisivo sobre o envolvimento com as causas da
associação, na medida em que forçou a inclusão dos gays em discursos governamentais.
A partir de então, a violência contra homossexuais ganhou status de problema social e
tornou-se objeto de políticas públicas produzindo efeitos como a inclusão contra
discriminação em relação à orientação sexual na constituição da cidade de Buenos
Aires, em 1996, e a revogação do código de ofensa, em 1998, que incluía cláusulas
destinadas a homossexuais e transgêneros. Na década de 2000 ações conjuntas do
Estado e da militância tornaram Buenos Aires a primeira capital latino americana, em
2002, a sancionar a legalidade de união civil entre casais do mesmo sexo. E, em 2010, o
décimo país a autorizar o casamento entre homossexuais.
Nos EUA e na França, países onde a doença acometeu o maior número de
infectados no início da década de 1990, no hemisfério norte, houve uma radicalização
do movimento gay e de suas formas de reivindicação, a exemplo do ACT UP 12. Estes
fatos são interpretados como ausência de políticas estatais eficientes de combate à
doença, má distribuição de recursos para seu tratamento e a limitada ou inexistente
participação da sociedade civil organizada nas ações articuladas pelo Estado. Em
contrapartida, na Holanda, o modelo interventivo proposto pelo Estado produziu uma
despolitização do movimento gay. Os esforços do Estado em neutralizar as
estigmatizações e discriminações dos “grupos de risco”, dando-lhes apoio para que
protagonizassem e organizassem as campanhas de combate e prevenção à epidemia,

12

O AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) surgiu em Nova York no final da década de 1980
disseminando-se por outras cidades norte-americanas e europeias. O ACT UP exigia maior acesso aos
tratamentos e drogas para as doenças oportunistas relacionadas à AIDS, uma educação para o sexo seguro
de maneira mais explícita e a mudança da distribuição dos recursos destinados ao tratamento e prevenção
ao HIV/AIDS. Suas controversas campanhas, no período, incluíam a distribuição de camisinhas,
conversas positivas e claras sobre sexo anal, intervenções em locais públicos e na mídia televisiva
(GAMSON, 1989).
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foram desmobilizadores, impedindo o surgimento de associações homossexuais, de
acordo com Duyvendak (1996).
De modo adverso ao que foi apresentado até o momento, na República dos
Camarões, país situado na costa oeste africana, o Estado tem marcado sua presença
junto à população homossexual de forma a criminalizar e, até mesmo, demonizar este
segmento social. Como em muitos outros países africanos, os homossexuais são vistos
como ameaça social e moral, potenciais destruidores do “estilo de vida” africano,
contrastante com o considerado decadente e pervertido “estilo de vida” ocidental. A
partir de leis repressoras de atos sodomitas constituídas em 1972, representantes estatais
têm realizado uma “cruzada” contra gays e lésbicas desde 2005, que se traduziu em
invasões a estabelecimentos comerciais (bares) e na prisão desta população. Entre as
acusações oficiais para a realização das prisões, magistrados e oficiais de polícia usam
termos oriundos do ocultismo como forma de associar a homossexualidade à feitiçaria,
gerando uma política de verdadeira caça às bruxas (NDJIO, 2013).
Quando comparadas, as análises contextuais levantadas pelos autores acerca da
aproximação ou distanciamento do Estado junto às mobilizações homossexuais
apresentam diferentes desfechos políticos. Estes desfechos vão desde o fortalecimento
da mobilização, passando pela despolitização do movimento ou, em casos mais
extremos, a perseguição e proibição de qualquer forma de organização civil em prol dos
LGBT.
Diante do reconhecimento da importância das relações entre Estado e
movimentos sociais, a Teoria dos Processos Políticos trouxe novos e importantes
elementos ao apostar na convergência entre dois campos distintos, que se contrapunham
às explicações “irracionais” das ações coletivas 13, os Estudos Organizacionais e a Teoria
da Mobilização de Recursos, ambos projetados na década de 1960.
De um lado, os Estudos Organizacionais propuseram, com eficácia, o
reconhecimento e o uso “racional” dos recursos materiais e técnicos e, posteriormente,
das forças política, institucional e cultural como elementos explicativos das ações

13

Influenciadas, principalmente, pela teoria da ação social de Talcott Parsons (Gohn, 1997).
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coletivas. Por outro viés, a Teoria da Mobilização de Recursos passou a reconhecer a
importância das organizações, dos processos organizacionais, focando sua atenção sobre
os recursos de mobilização (liderança, estrutura administrativa, incentivos para
participação e os sentidos de aquisição de recursos) (MCADAM e SCOTT, 2005).
O que se observou ao longo das décadas seguintes no campo da mobilização
social norte-americana, principalmente no movimento negro, modificou todo o plano
interpretativo dos estudiosos, pois “a marcha que começou nas ruas transmigrou e
começou a se mover através de instituições – legislaturas, tribunais, agências e
empresas” (MCADAM e SCOTT, 2005, p. 39).
De acordo com Tarrow (2009) foram os estudiosos norte-americanos os
primeiros a desenvolver uma abordagem mais política a respeito dos movimentos
sociais com a utilização da categoria “estrutura de oportunidade política”, sendo o
trabalho de Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, de 1978, a sua pedra
fundamental. Coube, entretanto, a Doug McAdam, posteriomente, uma grande síntese
desta vertente teórica.
Dentre os expedientes propostos pela Teoria dos Processos Políticos, a categoria
de “estruturas de oportunidades políticas”, reformulada por Tarrow (2009), lançou luzes
importantes sobre a necessidade de reconhecer as relações entre as mobilizações
políticas e o Estado, desviando o foco de análise dos fatores econômicos e sociais para
os “confrontos políticos”. Assim, as oportunidades políticas dizem respeito a recursos
externos ao grupo que, mesmo fraco ou desorganizado, conseguem usufruí-lo. Este tipo
de confronto aumenta quando as pessoas adquirem recursos para escapar da submissão
ou ainda

[...] quando as pessoas se sentem ameaçadas por custos que não
podem arcar ou que ofendem a seu senso de justiça. Os desafiantes
encontram oportunidades de apresentar suas reivindicações quando se
abre o acesso institucional, quando surgem divisões nas elites, quando
os aliados se tornam disponíveis e quando declina a capacidade de
repressão do Estado. Quando isso se combina com a percepção do alto
custo da inação, as oportunidades produzem episódios de confronto
político (TARROW, 2009, p. 99).
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Os movimentos sociais surgem da criação ou da expansão de oportunidades
políticas. Contudo, só é possível entender sua dinâmica e seu impacto, a partir da
percepção de que os rompimentos, conflitos e as instituições estão em constante
movimento, dentro do que Tarrow (1999) denomina de “Estado dinâmico”. Deste
modo, os movimentos

[...] são um signo da vulnerabilidade do Estado diante da ação coletiva
e geram oportunidades para os outros. Esse processo desemboca em
reações por parte do Estado que, de uma ou de outra forma, geram
uma nova estrutura de oportunidade (TARROW, 1999, p.99).

O mesmo autor também indica que as análises acerca dos movimentos sociais
contemporâneos devem levar em conta os elementos transnacionais, bem como a
crescente globalização econômica. Nesta perspectiva, Clemens (2005) aponta que
estudar os fenômenos de mobilização atuais, que envolvem processos de
globalização/transnacionalização, leva os pesquisadores a se preocuparem com
processos e políticas institucionais que, necessariamente, envolvem o Estado.
Abers e Büllow (2011) afirmam, entretanto, que apesar do significativo avanço
dos teóricos dos processos políticos ao demonstrarem que o Estado tem um importante
papel na configuração das mobilizações sociais, ainda há uma evidente separação para
suas análises14.

Independentemente de se o Estado é visto como aliado ou inimigo,
quase todas as abordagens sobre movimentos sociais – incluindo não
apenas a abordagem do processo político e da política do conflito, mas
também a literatura sobre sociedade civil – presumem que os
movimentos podem ser definidos como sendo inerentemente distintos
do Estado. Ou seja, Estados ou governos – geralmente definidos de
forma vaga – operam essencialmente fora do espaço organizativo dos
14

Perspectiva semelhante é observada por Silva (2006) ao analisar uma série de teorias essencialistas,
constituídas nas décadas de 1980 e 1990, que se debruçam sobre a relação entre “sociedade civil” e o
“campo político institucional” e que, de maneira maniqueísta e polarizada, definem que um dos polos
encarna a positividade e o outro a negatividade, excluindo e/ou impedindo a compreensão da diversidade
e da complexidade da relação entre essas duas esferas.
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movimentos. Em outras palavras, os ativistas interagem com o Estado,
mas não participam diretamente da gestão estatal (ABERS e
BÜLLOW, 2011, p. 64).

Estes modelos teóricos tendem a separar em blocos distintos movimentos sociais
e Estados, fato que impossibilita reconhecer o entrecruzamento das fronteiras dos
campos que, em alguns momentos, inexiste. Contudo, algumas pesquisas conduzidas no
Brasil de Seidl (2009), Oliveira (2007a; 2007b; 2008) e Reis (2007) não negligenciaram
este aspecto em suas análises. Seus estudos observaram este tipo de imbricamento em
distintos movimentos no Brasil, em períodos históricos que variam entre as décadas de
1960 e 2000. As trajetórias dos agentes engajados nos movimentos negro, ambiental e
estudantil, entrelaçam-se com os partidos políticos e às esferas legislativas e
administrativas do governo.
Ressalte-se

que

nem

só

com

o

Estado

os

movimentos

sociais

mantiveram/mantêm relação de estreita ligação. A esfera acadêmica é outro espaço com
o qual muitos agentes estabeleceram vínculos, ou ainda, apresentam uma
indissociabilidade em suas atuações. No que tange às mobilizações homossexual e
LGBT, Miskolci (2011, p. 45) afirma que, mesmo que de forma tênue,

[...] a preocupação comum com o enfrentamento da epidemia de
HIV/AIDS aproximou Estado, movimento social e academia, essa
última preocupada em auxiliar com suas ferramentas a compreensão
das dimensões sociais e históricas do que se passava.

Entretanto, como se observará no capítulo seguinte, essa vinculação esteve
presente desde o início da constituição de um espaço de “político sexual” no Brasil.

57

III - DOS HOMOSSEXUAIS AOS LGBT: A PRODUÇÃO DE NOVAS
“IDENTIDADES” E NOVAS “LUTAS”

Como apontam Snow e McAdam (2000), a “identidade” é um conceito central
na literatura que estuda os movimentos sociais e suas dinâmicas. Vários campos de
saber, com destaque para as Ciências Sociais e a Psicologia Social, têm dedicado
extensas análises e construído distintas teorias que pretendem dar contar da
complexidade deste fenômeno. Deschamps e Moliner (2009) afirmam que a razão do
interesse pela “identidade” talvez esteja atrelada à importância que a noção de
“indivíduo” ocupa nas sociedades ocidentais. Segundo Elias (1994) essa percepção de
que somos únicos e de

[...] autoconsciência corresponde à estrutura psicológica estabelecida
em certos estágios de um processo civilizador. Ela se caracteriza por
uma diferenciação e uma tensão especialmente intensa entre as ordens
e proibições sociais inculcadas como autodomínio e os instintos e
inclinações não controlados ou recalcados dentro do próprio ser
humano. É esse conflito no interior do indivíduo, essa “privatização”
ou exclusão de certas esferas de vida da interação social, e a
associação delas com o medo socialmente instilado sob a forma de
vergonha e embaraço, por exemplo, que levam o indivíduo a achar
que, “dentro” de si, ele é algo que existe inteiramente só, sem
relacionamento com os outros, e que só “depois” se relaciona com os
outros “do lado de fora” (ELIAS, 1994, p. 32).

Se ao pensamento e às emoções contemporâneas é possível estabelecer relações
entre “direitos humanos” e determinadas “identidades”, não se deve perder de vista de
que esta articulação tem origens históricas. Hunt (2009) aponta a existência de uma
incorporação de práticas culturais que tornaram “naturais” as ideias de “autonomia”,
“igualdade” e “empatia”, essenciais ao sucesso dos “direitos humanos” e que se
consolidaram no século XVIII.

A autonomia e a empatia são práticas culturais e não apenas ideias, e
portanto são incorporadas de forma bastante literal, isto é, têm

58

dimensões tanto físicas como emocionais. A autonomia individual
depende de uma percepção crescente de separação e do caráter
sagrado dos corpos humanos: o seu corpo é seu, e o meu corpo é meu,
e devemos ambos respeitar as fronteiras entre os corpos um do outro.
A empatia depende do reconhecimento de que outros sentem e pensam
como fazemos, de que nossos sentimentos interiores são semelhantes
de um modo essencial. Para ser autônoma, uma pessoa tem de estar
legitimamente separada e protegida na sua separação; mas, para fazer
com que os direitos acompanhem essa separação corporal, a
individualidade de uma pessoa deve ser apreciada de forma
emocional. Os direitos humanos dependem tanto do domínio de si
mesmo como do reconhecimento de que todos os outros são
igualmente senhores de si. É o desenvolvimento incompleto dessa
última condição que dá origem a todas as desigualdades de direitos
que nos têm preocupado ao longo de toda a história (HUNT, 2009,
p.28-29).

O surgimento de uma individualidade, a delimitação de quem somos “nós” e de
quem são os “outros” e o reconhecimento da existência de desigualdades entre os
indivíduos parecem ter sido importantes pontos de partida para que esses “outros”,
segregados de seus direitos, pudessem fazer uso de suas “diferenças” como forma de
produzir estratégias políticas que alcançassem determinados objetivos.
Contudo, se é possível negar a importância da “identidade” como categoria
analítica, deve-se perceber que os vários sentidos atribuídos à mesma confundem mais
do que explicam uma mobilização política. Nesta direção, o item a seguir abordará dois
processos, o de “identificar” e o de “identificar-se”, que subjazem à construção de
“lutas” e de políticas públicas.

3.1. “Identificar” e “identificar-se”: sobre os usos políticos da categoria
“identidade”

A mobilização política, a ação política, sempre são batalhas pela
representação, pela linguagem e as palavras. São batalhas em torno da
percepção do mundo. A questão em jogo ali é saber quem define a
percepção e a definição de um grupo e a percepção e a definição do
mundo geral. A mobilização, a ação política, costumam consistir,
para um grupo, em tentar fazer valer, impor, a maneira como ele
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próprio se percebe, escapando assim, à violência simbólica exercida
pela representação dominante (ERIBON, 2008, p. 96)

Para além da compreensão dos teóricos dos “novos movimentos sociais”, que
vinculam as “identidades coletivas” ao pertencimento e à solidariedade grupal, a
proposta que aqui se delineia aproxima-se das análises de Bernstein (1997), que percebe
o uso das identidades como uma estratégia política, principalmente de grupos sociais
estigmatizados, como é o caso dos movimentos homossexual e LGBT, cujo propósito é
estabelecer mudanças sociais e institucionais.
Neste sentido, fazer uso da categoria “identidade” requer análises que se afastem
de visões reificantes ou ainda limitadas a uma compreensão puramente ficcional da
linguagem. Os abusos de seu uso, em especial nas Ciências Sociais, expõem sua
confusão semântica e ineficiência analítica. Oscilando entre teorizações que a concebem
como “essência” ou como “múltipla, fragmentada e fluida”, a noção de “identidade” foi
forjada num contexto político específico da década de 1960, dominado por
reivindicações identitárias e com claras implicações políticas (BRUBAKER e
COOPER, 2000; AVANZA e LAFERTÉ, 2005).
Como alternativa às confusões semânticas e às contradições geradas pelo uso da
“identidade”, tanto Brubaker e Cooper (2000), quanto Avanza e Laferté (2005),
sugerem a utilização de outros recursos terminológicos 15. Os primeiros sugerem a troca
da categoria por outras três: 1) identificação, 2) imagem social, 3) pertencimento.
Enquanto os últimos autores disponibilizam outras três categorias substitutas:
“identificação” (identification), “imagem social” (image sociale) e “pertencimento”
(appartanage).
Contudo, como afirmam Surdez, Voegtli e Voutat (2009, p. 15), “o essencial do
problema reside talvez menos nos usos do termo identidade do que na clarificação do
seu estatuto epistêmico”. Se não se pode falar do “absoluto” ou do “fluido” da
15

Assim como Mathieu (2009), nesta pesquisa se compreende que qualquer uso de termos substitutivos
à categoria “identidade” deve estar sob constante vigilância, pois são categorias portadoras de
ambiguidades e imprecisões.
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identidade, “deve-se então estudar as lógicas que presidem a sua produção e os usos que
são feitos pelos atores sociais, indivíduos e grupos”. Deste modo, a noção de identidade
não deve ser considerada um instrumento analítico, mas um objeto de estudo.
A definição de “si”, de “nós” e dos “outros” faz parte da própria lógica do
mundo social, que se apresenta como um sistema de diferenças socialmente
hierarquizadas no qual os agentes, ou grupo de agentes, não se definem a si mesmos por
suas características intrínsecas, “mas relativamente às relações que estruturam este
espaço de acordo com certos princípios socialmente constituídos de repartição e
diferenciação das posições em seu meio” (SURDEZ, VOEGTLI e VOUTAT¸ 2009, p.
18).
Esta perspectiva relacional do mundo social permite a superação da dicotomia de
concepções objetivistas e subjetivistas das “identidades coletivas”, passando a
compreendê-las como um produto de um princípio classificação histórica e socialmente
constituído, um “processo de identificação” que apresenta duas dimensões
intrinsecamente ligadas. A primeira delas, “identificar”, apresenta-se como uma ação
exterior às “identidades coletivas”, cujo objetivo é o de classificar e identificar os
grupos.

A análise se centra sobre o trabalho efetuado pela ordem jurídica, o
Estado e sua administração, a estatística, as ciências sociais, os
movimentos sociais, as mídias ou ainda o campo político para definir
os indivíduos por referência aos seus grupos de pertencimento.
Identificar significa definir, etiquetar, classificar, categorizar, atribuir.
[...]. A noção de identificação indica um processo e não uma coisa que
pertence aos indivíduos e aos grupos. Ela implica em objetivar o
trabalho político de definição dos grupos, de produção de sua imagem
social e de representação (em dois sentidos do termo) de quem são
objeto, as mediações diversas – administrativas, institucionais,
discursivas, militantes, científicas, literárias, artísticas – pela qual ela é
realizada, bem como os desafios, conflitos e relações de poder
simbólico que lhes acompanham (SURDEZ, VOEGTLI e VOUTAT,
2009, p. 21-22).
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A outra dimensão, “identificar-se”, remete às percepções individuais e coletivas
de pertencimento às identidades, bem como às lógicas de produção, de interiorização,
incorporação ou rejeição.

Identificar-se significa produzir, gerenciar, apropriar-se, assumir,
incorporar, interiorizar, reivindicar ou, ao contrário, rejeitar os atos de
atribuição identitária, isto é, construir e selecionar a adesão por
referência a um grupo, uma categoria ou a uma propriedade distintiva
(SURDEZ, VOEGTLI e VOUTAT, 2009, p. 24).

Deste modo, o processo de construção das “identidades coletivas” se apresenta
através de um jogo forças entre agentes produtores de categorias de um lado e, de outro
lado, agentes alvos da categorização. Entretanto, limitar essa divisão a uma relação
estanque entre quem categoriza e quem é categorizado, não contempla a complexa
dinâmica que envolve os dois processos. As configurações desta relação de forças se
modificam diante de mudanças políticas, históricas e culturais. É possível verificar esta
dinâmica através das mudanças referentes às “identidades sexuais”, na medida em que,
a partir do final da década de 1960, os homossexuais passaram a reivindicar o direito de
“falar sobre si”, ou seja, de forjarem, gerirem suas “identificações” e construírem suas
“lutas”. O trabalho de Michel Focault ilustra esta trajetória de mudanças com precisão.
Assim diz o autor:

A sodomia – a dos antigos direitos civil ou canônico – era um tipo de
ato interdito e o autor não passava de seu sujeito jurídico. O
homossexual do século XIX torna-se uma personagem: um passado,
uma história, uma infância, um caráter, uma forma de vida; também é
morfologia, com uma anatomia indiscreta e, talvez, uma fisiologia
misteriosa. Nada daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua
sexualidade. Ela está presente nele todo: subjacente a todas as suas
condutas, já que ela é o princípio insidioso e infinitamente ativo das
mesmas; inscrita sem pudor na sua face e no seu corpo já que é um
segredo que se trai sempre. É-lhe consubstancial, não tanto como
pecado habitual porém como natureza singular.[...].O sodomita era
um reincidente, agora o homossexual é uma espécie (FOUCAULT,
2003, p.43-44, grifos nossos).
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A descrição realizada por Michel Foucault, em meados dos anos 1970, no
primeiro volume da trilogia “História da sexualidade” serviu como inspiração para as
ciências sociais e humanas acerca da homossexualidade. Nela, o autor inscreve seu
debate no campo discursivo e historicamente datado no século XIX. Aponta a invenção
de um personagem, de um psiquismo, de uma natureza, enfim, de uma espécie humana
diferenciada, enclausurada entre discursos psiquiátricos, jurídicos e literários que o
patologizavam.
Pode-se afirmar também que Foucault traçou, mesmo que brevemente, a história
de uma categorização engendrada entre múltiplos campos de saber e poder, sob a tutela
do Estado Moderno. Contudo, ainda neste mesmo texto, algumas páginas adiante, o
autor esclarece que o discurso nem é o tempo todo submetido ao poder, nem oposto
também a ele, fazendo parte de um jogo complexo e instável, ele é “instrumento e
também efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de
partida de uma estratégia oposta” (FOUCAULT, 2003, p. 96). Como exemplo cita o
“discurso de reação” dos homossexuais no final da década de 1960 e início da década de
1970, quando passam a utilizar as mesmas categorias médicas geradas no século
anterior, reivindicando “identidade (s)” e o direito de falar sobre si e de sua(s)
“natureza(s)”. Quem antes era identificado pelo Estado, pela Medicina e pela Literatura,
passou então a solicitar para si o direito de gerenciar sua própria classificação e
descrição.
Segundo Pollak (1985), a visão psiquiátrica dominante no final de século XIX
sobre a homossexualidade, escrita por Krafft-Ebling e Schrenck-Notzing, que a
classificava como perversão 16, perdurou até a década de 1960, mas a decisão da
Associação Psiquiátrica Americana, em 1974, de não considerar a homossexualidade

16

Segundo o dicionário psicanalítico de Laplanche e Pontalis (1998) a perversão caracteriza-se como um
desvio em relação ao ato sexual que visa a obtenção do orgasmo por penetração genital, com uma pessoa
do sexo oposto. “Diz que existe perversão quando o orgasmo é obtido com com outros objetos sexuais
(homossexualidade, pedofilia, bestialidade, etc.), ou por outras zonas corporais (coito anal, por exemplo)
e quando o orgasmo é subordinado de forma imperiosa a certas condições extrínsecas (fetichismo,
travestismo, voyeurismo e exibicionismo, sadomasoquismo); estas podem mesmo proporcionar, por si
sós, o prazer sexual” (p.341).
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como doença mental foi um ato simbólico que marcou uma reviravolta nas diferentes
teorias da sexualidade. Não obstante,

[...] essa reviravolta aconteceu em favor de uma visão que também
‘naturalizou’ o fenômeno homossexual. Fechados no círculo vicioso
condenação/justificação, os autores que se opuseram à classificação da
homossexualidade entre as perversões deram provas de coragem
política, mais do que de espírito inovador (POLLAK, 1985, p.55).

O mesmo autor ainda aponta que os trabalhos produzidos não diferem dos
objetivos dos discursos militantes e tendem “a reduzir toda a interpretação da realidade
social ao critério da identidade sexual, como atesta a descoberta de uma sensibilidade
literária, de uma arte, até mesmo de uma história especificamente homossexuais”
(POLLAK, 1985, p. 72).
A partir da discussão de pesquisas acerca das condições de constituição do
“campo da política sexual” no Brasil e no hemisfério norte, o próximo item trata das
produções acadêmicas empenhadas em forjar uma história, uma “identidade” e um
“movimento homossexual” brasileiro.

3.2. A história brasileira da homossexualidade: dos laudos médicos às mobilizações

Havia outra maneira de combater a violência repressiva da
normalidade, de operar o trabalho sobre si mesmo para a isso escapar:
interrogar, pela investigação histórica e a reflexão teórica, os
processos que conduziram às divisões, à “segregação social” e à
“exclusão” das anomalias, dos “desvios”, dos “sofrimentos”. Fazer a
história das linhas de demarcação que separam o “normal” do
“patológico” e, portanto, questionar as ciências (a psiquiatria
principalmente) que só puderam nascer depois que essas fronteiras
foram instituídas e ratificadas como se fossem “naturais” (ERIBON,
2008, p. 306).
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Assim como ocorre em diversos outros temas candentes da agenda política e
social do país, o tema da homossexualidade é objeto de intensa produção acadêmica e
de tomadas de posições políticas. Nas Ciências Sociais isto não é diferente, vide os
Grupos de Trabalhos em eventos como a Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), Associação Brasileira de Antropologia
(ABA) e Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS)17. Na ANPOCS 2013 entre as
propostas de mesas redondas e seminários temáticos circularam os seguintes títulos:
“Classe, gênero, sexualidade e suas interesecções”, “Sexualidade e gênero: espaço,
corporalidades e relações de poder” e “Sexualidade e gênero: regimes de regulação e
processos de subjetivação”. Na ABA realizada em 2012, observaram-se grupos de
trabalhos com os temas: “Culturas corporais, sexualidades e reconhecimento novas
moralidades em debate”, “Debatendo gênero e sexualidades entre margens e
reconhecimentos”. Na SBS 2013, verificaram-se os seguintes grupos de trabalhos:
“Novas Sociologias: pesquisas interseccionais feministas, pós-coloniais e queer” e
“Sexualidades, corporalidades e transgressões”.
Portanto, no Brasil, grande parte dos estudos sobre a homossexualidade e o
universo LGBT têm trilhado um caminho de comprometimento com a “militância
identitária” e uma preocupação em forjar “políticas públicas” que atendam às demandas
destes segmentos sociais. Intelectuais de diferentes esferas de atuação (cientistas sociais,
filósofos, antropólogos, educadores, etc.) pesquisam e escrevem sobre as sociabilidades,
a homoparentalidade, as conjugabilidades, a homofobia e o combate ao HIV/AIDS, por
exemplo.
Neste contexto intelectualmente ativo, na cidade de São Paulo, exatamente em
abril de 1978, foi fundado aquele que é considerado o primeiro jornal de mobilização
17

Na ANPOCS 2013 entre as propostas de mesas redondas e seminários temáticos circularam os
seguintes títulos: “Classe, gênero, sexualidade e suas interesecções”, “Sexualidade e gênero: espaço,
corporalidades e relações de poder” e “Sexualidade e gênero: regimes de regulação e processos de
subjetivação”. Na ABA realizada em 2012, observaram-se grupos de trabalhos com os temas: “Culturas
corporais, sexualidades e reconhecimento novas moralidades em debate”, “Debatendo gênero e
sexualidades entre margens e reconhecimentos”. Na SBS 2013, verificaram-se os seguintes grupos de
trabalhos: “Novas Sociologias: pesquisas interseccionais feministas, pós-coloniais e queer” e
“Sexualidades, corporalidades e transgressões”
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política organizada em “defesa” da homossexualidade no Brasil, o Lampião da Esquina
e também o Grupo Somos, a primeira “organização duradoura e bem sucedida de
liberação de gays” (GREEN, 2000a, p. 432), que daria início à “primeira onda” do
movimento homossexual no Brasil (FACCHINI, 2005; SIMÕES e FACCHINI, 2009).
O jornal reunia em seu conselho editorial uma significativa rede de
homossexuais de classe média, entre jornalistas, escritores e intelectuais (GREEN,
2000a; FIGARI, 2007; SIMÕES e FACCHINI, 2009). Notava-se entre os participantes
um alto nível de titulação e, em alguns casos, experiências de internacionalização 18.
Esta configuração não foi modificada na militância baiana, ao menos no retrato
feito da liderança do pioneiro Grupo Gay da Bahia (GGB), criado em 1980 por Luiz
Mott, antropólogo e professor da Universidade Federal da Bahia, com formação, em
nível de mestrado, na década de 1970, numa universidade europeia e doutorado na
Universidade de Campinas (SP).
Não raro é encontrar intelectuais estrangeiros preocupados em descrever esta
“homossexualidade tropical”. Principalmente pesquisadores norte-americanos, talvez
por terem encabeçado a mobilização homossexual no hemisfério norte, encontraram no
Brasil uma fonte temática para seus trabalhos e um novo espaço para suas militâncias.
Escreveram a respeito das “origens” do “personagem homossexual” e das modificações
pelas quais passaram ao longo dos séculos XIX e XX19.
Green (2000a; 2000b) e Green e Polito (2006) relatam o surgimento de uma
“subcultura gay” no Brasil, em específico no Rio de Janeiro, em vias de urbanização do
18

Entre eles: o antropólogo Peter Fry, o cineasta e crítico de cinema Jean-Claude Bernadet, o pintor
Darcy Penteado, o então repórter e escritor Aguinaldo Silva, o crítico musical da revista Veja Antonio
Chrysóstomo, o jornalista, escritos e ex-diplomata Gasparino Damata e os ativistas João Mascarenhas e
João Silvério Trevisan (ambos com experiências em movimentos políticos homossexuais fora do Brasil)
(GREEN, 2000a; FIGARI, 2007; SIMÕES e FACCHINI, 2009).

19

Saliente-se que essa reescrita da história não escapa às disputas de sentido entre os estudiosos e a busca
pela legitimidade nesse novo processo de identificação. Carrara (2007), por exemplo, destaca que o “jeito
brasileiro” de organizar as “identidades sexuais” é retratado, por alguns estudiosos estrangeiros, como
“exótico” e “não-ocidental”. Tal interpretação, defende o autor, perde de vista uma recusa da organização
brasileira em operar com “dualismos” e “identidades essencializadas”, não sendo percebidas, portanto,
como um modo particular de elaborar as tradições binárias ocidentais.
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final do século XIX e urbanizado no século XX. Através de leituras de teses médicas do
século XIX, Green averiguou o desenvolvimento de uma “discreta subcultura” que
envolvia mais do que relacionamentos sexuais.

As ligações sexuais e sociais entre homens eram visíveis o bastante
para provocar em extenso comentário, ao menos por parte de um
médico. Os homens observados por ele haviam criado um universo
específico baseado numa identidade comum, vestindo-se de
determinada maneira, comunicando-se com códigos e gestos similares
e encontrando-se nas ruas e nos parques públicos do Rio de Janeiro
(GREEN, 2000a, p. 86).

Outros autores, como Mott (1987; 1989), Trevisan (2000a), Torrão Filho (2000),
Vainfas (2004) e Figari (2007), preocupados em não estabelecer análises e descrições
anacrônicas, utilizam categorias como sodomitas ou práticas homoeróticas para montar
uma “pré-história” brasileira das homossexualidades masculinas e femininas nos
séculos, XVI, XVII e XVIII. Relatos de viajantes, peças de processos da Santa
Inquisição, correspondências, livros antigos e teses de Medicina e Direito Penal foram
utilizados como narrativas acerca da existência de relacionamentos sexuais entre
pessoas do mesmo sexo, desde aqueles períodos.
Os amores e o sexo entre senhores e escravos negros, homens indígenas, mestres
e alunos, escândalos sexuais envolvendo clérigos e uma liberdade sexual entre mulheres
quinhentistas e seiscentistas foram relatados numa clara tentativa de reescrever suas
histórias fora do plano do pecado, dos julgamentos e sentenças da inquisição
portuguesa, sendo recriados como vítimas da intolerância religiosa.
Na segunda metade do século XIX e início do século XX, o personagem
“homossexual” ganhou feições patológicas. O ideário de modernidade baseado no
ordenamento e higienização social prescrevia as intervenções do Estado na vida privada,
nas famílias e nas escolas. Esse mesmo Estado delimitou como incapazes os pais em
gerirem uma educação para seus filhos, observou a indisciplina dos corpos infantis, a
fragilidade do corpo e do psiquismo feminino e decretou a racionalidade médica como
redentora da sociedade (COSTA, 1999). Foi a partir dos controles exercidos pela
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Medicina sobre a família e a infância, principalmente sobre a sexualidade dos infantes,
como afirma Foucault (2001), que o Estado garantiu o “domínio das anomalias”.
Através de laudos periciais e teses, médicos do final do século XIX e início do
século XX forjaram relatos minuciosos acerca desses novos personagens de
“identidade” doentia, como o descrito pelo médico Ferraz de Macedo, apresentado por
Del Priore (2011, p. 96). Segundo o doutor, eles:
[...] possuíam vocabulário próprio e sinais para efetuar “cantadas”.
Identificavam-se por conversas, gestos das mãos e “pouca serenidade
e circunspecção”. Gostavam de ficar à toa em lugares públicos,
especialmente nas ruas mais movimentadas, em procissões religiosas
– eles, tanto quanto os casais heterossexuais –, em frente a teatros e
durante romarias. Possuíam elegância, faziam questão de estar bem
vestidos, portando camisas bordadas, lenços vermelhos, ou azuis e
gravatas de seda. Perfumavam os cabelos, usavam ruge e maquilagem
pérola, portavam berloques e corretes de ouro. Enfim, signos de “um
mundo depravado”.

Descrições deste tipo são recorrentes entre os estudiosos da “história da
homossexualidade” e, como sintetizam as observações de Green (2000a), elas têm por
objetivo demonstrar a inexistência de uma voz dos homossexuais daquele período, além
de apontar a presença de uma “identidade” e de resistência às sanções sociais às quais
eram submetidos. Assim confirma o autor:

Grande parte da descrição dos aspectos da vida dos sodomitas e
pederastas do Rio de Janeiro do fim do século XIX e início do século
XX depende do olhar dos médicos, chargistas e romancistas
observadores do Rio antigo, e não da voz “autêntica” dos próprios
homens. No entanto, um quadro abrangente da vida
homossocial/sexual do Rio de Janeiro pode ser traçado. No fim do
Império e nas primeiras décadas da República, existia um mundo
social vibrante composto de homens que utilizavam de forma criativa
o espaço público, muitas vezes ocupado também por prostitutas e
boêmios, para desfrutar seus prazeres e paixões. [...]. As roupas,
costumes e códigos desses homens indicam que haviam construído
uma identidade social comum ligada ao seu comportamento sexual.
Alvo desprezo pelos profissionais de saúde e pela sociedade de forma
geral, ainda assim demonstravam uma resistência surpreendente ao
manter múltiplas formas de se socializarem, enquanto desafiavam o
comportamento normativo da sociedade brasileira (GREEN, 2000a, p.
105-106).
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No que tange às relações sexuais entre mulheres, as análises patologizantes e a
recomendação de tratamento não eram distantes da realidade masculina. As praticantes
deste “vício” eram vistas como doentes, perigosas, perversas e categorizadas pelos
médicos oitocentistas como “safistas” e “tribadistas”. Enquanto as práticas destas se
caracterizavam por um “lesbianismo” entre moças virgens, a prática daquelas se dava
entre mulheres mundanas e prostitutas. As causas do “vício” eram descritas pelos
médicos em suas teses como múltiplas e explicadas pela falta de exercícios, pelos
aborrecimentos, pela negligência das mães, ou ainda, pelas humilhações sofridas pelos
homens, no caso das prostitutas, o medo da gravidez, as agitações do mundo e da
literatura moderna, a influência de uma menina contaminada com esse mal em
internatos para moças, o clima quente, o álcool, a menstruação desregulada e,
principalmente, o onanismo (NOGUEIRA, 2005; NAPOLITANO, 2005).
Acerca da década de 1960, Green aponta a existência de redes sociais de apoio
que funcionariam como meios de socialização da “subcultura com seus códigos, gírias,
espaços públicos e concepções sobre a homossexualidade” (GREEN, 2000a, p.291).
Neste mesma década, relata o historiador, surgiram publicações para os homossexuais,
como o folhetim carioca O Snob, que inicialmente tinham objetivo somente de
entretenimento, mas que com o passar do tempo, passaram a se politizar (GREEN,
2000a; GREEN e Polito, 2006).
Em contrapartida, quanto à sociabilidade lésbica neste mesmo período, conforme
Nogueira (2005), ao menos na alta sociedade carioca, a existência de uma “subcultura
lésbica” e de encontros eram restritos aos espaços frequentados por artistas como o
Teatro de Revista, as boates e os bailes de carnaval no Teatro João Caetano. As
experiências sociais entre as “lésbicas” eram mais presentes nos espaços privados, em
específico, na casa dos casais20. Assim, a autora não reconhece a “casa” como espaço de
assujeitamento, mas de múltiplas experiências.

Como aponta sua pesquisa, a casa

emerge
20

O “privado” e os “casais” reaparecem em análises sobre o “movimento lésbico” brasileiro nos trabalhos
de MacRae (1990), Almeida (2007) e Almeida (2010).
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[...] como um espaço lesbiano, de alívio para a tensão presente em
uma relação proibida socialmente. Um lugar onde seus habitantes
criaram suas normas e inventaram seu cotidiano, liberto das regras
impostas pelo mundo vulgar, propício as relações com o outro [...]
(NOGUEIRA, 2005, p. 20).

Segundo MacRae (1990), no final da década de 1970, momento em que se
respiravam ares mais otimistas em relação à ditadura militar iniciada em 1964, foi
possível a constituição de um movimento homossexual. Com as fundações, quase
concomitantes, do jornal “Lampião”, em 1978, e do Grupo SOMOS-SP, em 1979, foi
dado início a mobilização organizada.
Em meio a estas descrições históricas, é importante registrar que a afirmação de
que inicialmente os grupos pioneiros mantinham uma postura mais distanciada dos
partidos políticos de “esquerda” ou de outros movimentos políticos, principalmente por
percebê-los como vinculações que poderiam tirar o foco sobre a homossexualidade, não
se sustenta. A este respeito, MacRae (1990) esclarece que:

Entre 1979 e 1981 houve uma grande proliferação de grupos de
militância homossexual no Brasil inteiro. Esses, em muitos casos,
conseguiram um reconhecimento por parte de outros movimentos
políticos, filiados a partidos oposicionistas ou autônomos,
estabelecendo com eles relações geralmente de cooperação, embora
tendesse a persistir um receio de que qualquer contato mais próximo
com eles trouxesse o risco de perda da ênfase que se desejava dar às
questões ligadas estritamente à homossexualidade (MACRAE, 1990,
p. 34).

Esta percepção acerca da relação dos militantes do incipiente movimento
homossexual com partidos políticos é corroborada por Simões e Facchini (2009), ao
relatarem os acontecimentos do I Encontro de Grupos Homossexuais Organizados
(EGHO), expõe que o encontrou havia evidenciado que

[...] entre os integrantes dos diversos grupos representados havia
vários simpatizantes de partidos políticos de esquerda, legais, como o
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recém-criado Partido dos Trabalhadores (PT), ou clandestinos em via
de legalização, como o PCB e o Partido Comunista do Brasil
(PCdoB), além da Convergência Socialista, que naquele momento
aderira ao PT (SIMÕES e FACCHINI, 2009, p. 106).

Percebe-se que, já num momento incipiente da mobilização, havia uma
preocupação de alguns partidos, legais ou não, em se aproximarem dos militantes.
Ainda no início da década de 1980, em momentos de tentativas de ascensão política,
partidos como o PT direcionavam-se aos eleitores homossexuais, como afirmam Fry e
MacRae (1991):
[...] partidos políticos de oposição, como o PT e o PMDB, têm tomado
posições favoráveis aos direitos humanos dos homossexuais. Durante
a campanha eleitoral de 1982, o candidato a governo de São Paulo
pelo PT, Lula, fez uma declaração explicitamente manifestando a
posição de seu partido de que a homossexualidade não deve ser
tratada nem como crime nem como doença. Alguns outros candidatos
daqueles dois partidos chegaram a dar ênfase ainda maior ao tema,
produzindo, por exemplo, panfletos especialmente concebidos para
serem distribuídos em lugares de frequência marcadamente
homossexual (FRY e MACRAE, 1991, p. 32).

Neste período inicial da mobilização homossexual brasileira, destacam-se as
“lutas” em torno da despatologização da homossexualidade junto ao Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), bem como o processo de
afirmação identitária dos “homossexuais engajados” como agentes políticos.
Este processo afirmativo pode ser ilustrado pelas análises de Fry (1982), que
descreve esta “luta” inicial da procura de definições políticas da categoria homossexual.
Interessado nas “categorizações sexuais” utilizadas no cotidiano e em diferenciados
espaços e tempos, inclusive na militância, Fry (1982) realizou uma sistematização das
taxionomias encontradas por ele ao realizar um trabalho em Belém-PA, num estudo
sobre a relação entre a “homossexualidade masculina” e os “cultos afro-brasileiros”.
Segundo o pesquisador, o sistema encontrado por ele e as categorias utilizadas
(“homens” e “bichas”) destoavam e partiam de lógicas distinta daquela que o
“movimento homossexual” brasileiro imprimia no início da década de 1980.
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A categoria “bicha” se define em relação à categoria “homem” em
termos do comportamento social e sexual. Enquanto o “homem”
deveria se comportar de uma maneira “masculina”, a bicha tende a
reproduzir comportamentos geralmente associados ao papel de gênero
(gender role) feminino. [...]. Assim o “homem” idealmente domina a
“bicha”. Além disso, a relação entre “homens” e “bichas” é análoga à
que se estabelece entre “homens” e “mulheres” no mesmo contexto
social, onde os papéis de gênero masculino e feminino são altamente
segregados e hierarquizados (FRY, 1982, p.90).

Desta maneira, o sistema encontrado naquela região do país, distinguia-se do
adotado por homossexuais em grandes centros urbanos da década de 1970, no
hemisfério norte, ou em cidades brasileiras como o Rio de Janeiro e São Paulo, onde “o
mundo masculino deixa de se dividir entre homens másculos e homens efeminados
como no primeiro sistema, e se divide entre ‘heterossexuais’ e ‘homossexuais’, entre
‘homens’ e ‘entendidos’” (FRY, 1982, p.94). As mesmas categorizações foram
encontradas por Guimarães (2004) em uma pesquisa realizada com “jovens
homossexuais” em 1971, que habitavam na Zona Sul do Rio de Janeiro, numa camada
econômica-social média-alta.
O “processo de classificação” é descrito por Peter Fry como também um dilema
dentro do “movimento homossexual” brasileiro no início de sua atuação, sistematização
que se aproxima, mesmo que utilizando a categoria “bicha”, da encontrada por
Guimarães (2004). Assim, o autor afirma que

[...] ao buscar essa nova identidade, os movimentos adotaram o
termo “bicha”, que procuraram esvaziar das suas conotações
pejorativas. Mas essa “nova bicha” pouco tem em comum com
seu precursor, pois a posição geral de um grande número de
membros dos movimentos é francamente a favor de uma
identidade homossexual parecida com a que descrevi para o
“entendido” (FRY, 1982, p.106).
As análises asseveram o esforço do “movimento homossexual” que, para além
das instituições médicas e jurídicas, forja categorizações, cria novas nomenclaturas e
recria novos sentidos para antigas terminologias, mesmo que estas se encontrem em
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estados de constante tensão com a autopercepção das “minorias” que defendem em suas
inserções em diferentes espaços sociais. São estas “categorizações”, sempre em
reconstrução, que auxiliam na definição das reivindicações de “direitos” e de
estipulação de agendas de mobilização, estabelecendo prioridades e estratégias de
atuação.
3.3. O cenário no hemisfério norte: das organizações “homófilas” ao movimento
identitário gay

Os trabalhos de D’Emilio (1983; 1989) e de Weeks (1996; 2001) são exemplares
para a demonstração do esforço acadêmico em se comprometer com a reconstrução de
uma identidade gay, escritos numa tentativa de distanciar-se dos padrões psiquiátricos
que vigoraram no campo científico até a década de 1960. Em lugar de apontar a
existência de uma “natureza biológica” ou “psicológica” diferenciada, os autores
discorrem sobre “condições sociais” segundo as quais foi possível o surgimento de uma
“subcultura gay”, baseada num “estilo de vida”, num modo próprio de trajar, entreter-se,
sentir, falar e amar.
Fundamentado nesse preceito, Weeks afirma que “a homossexualidade existiu
em vários tipos de sociedades, mas somente em algumas culturas tornou-se organizada
em distintas subculturas e somente nas culturas contemporâneas tornou-se pública”
(1996, p. 54). Nesta afirmação há uma diferenciação entre o que o autor denomina de
dois padrões de interação homossexual ocidental. O primeiro é baseado em um
“comportamento homossexual” que, segundo dados “históricos”, caracterizam-se por
atividades sexuais entre um “adulto ativo” e um “adolescente”.

Este padrão é muito comum em várias partes do mundo. Ele é
essencialmente o antigo modelo grego, mas que sobreviveu, vigoroso,
até o século XX, particularmente nos países mediterrâneos e também
em algumas subculturas das sociedades ocidentais (WEEKS, 2001, p.
66).
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O segundo modelo terminaria por associar “qualquer comportamento
homossexual masculino, fosse ativo ou passivo, com o ser efeminado, com abrir brechas
no comportamento de gênero esperado ou aceito” (WEEKS, 2001, p.67). Esta mudança
estaria ligada à transformação da vida familiar a partir do século XVIII e ao
recrudescimento das distinções entre os papéis sociais e sexuais masculinos e
femininos, estigmatizando aqueles que não se conformassem à arbitrariedade dos
padrões.
Este segundo momento se caracterizaria pelo que o Weeks denomina de uma
“nova história da homossexualidade” e que deveria ser entendida como uma “história de
identidades”. Contudo, esta “nova identidade” existiria para além da demarcação de
uma “atividade sexual” ou de um “desejo homossexual”. Sua existência só poderia ser
explicada a partir do surgimento de espaços sociais, de apoio ou redes que dessem
sentidos às “necessidades individuais”.
D’Emilio (1983; 1989), leitor de Weeks, não se distancia destas percepções.
Interessado em descrever a construção da “minoria homossexual” entre as décadas de
1940 e 1970, afirma que até a segunda metade do século XIX nada indica que homens e
mulheres pudessem perceber a si mesmos como homossexuais. Na América Colonial,

[...] os colonos rotulavam o que o século XX chama de
comportamento homossexual de um pecado e um crime, um ato
aberrante para o qual o perpetrador receberia punição neste e no outro
mundo. Nem também concebiam os atos homossexuais como
diferentes, em essência, de outras transgressões sexuais – como
adultério, fornicação ou bestialidade – que ocorriam fora das
sancionadas amarras de marido e esposa (D’EMILIO, 1983, p.10).

A emergência dos processos de industrialização e urbanização, que empurraram
homens e mulheres para o mercado de trabalho, teria criado um contexto social no qual
“uma vida pessoal autônoma” poderia se desenvolver fora do espaço privado do lar.
“Sob estas condições, homens e mulheres poderiam construir uma identidade e um
estilo de vida a partir de sua atração sexual e emocional por membros do mesmo sexo”
(D’EMILIO, 1989, p. 458).
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A segunda Guerra Mundial e suas consequências, pelo menos em São Francisco,
ainda segundo o autor, tiveram significativo peso no desenvolvimento de uma “gradual
evolução” para a “identidade gay”.

Para uma geração de americanos, a segunda Guerra Mundial criou um
espaço para experimentar o amor, a afeição e a sexualidade com o
mesmo sexo, descobrir e participar em grupo da vida de homens e
mulheres gays (D’EMILIO, 1989, p.459).

A própria concepção “evolução identitária” no discurso de John D’Emilio, que
traz uma interpretação de que o “coming out”, ou o “assumir-se”, era algo importante
para o desenvolvimento de uma “cultura própria” e, posteriormente, de um movimento
político homossexual na década de 1960, demonstra seu investimento militante. De
forma pertinente, Gamson (2002, p.142) adverte o quanto os movimentos gays e
lésbicos se empenharam em forjar uma quase “identidade étnica”

[...] com instituições culturais e políticas próprias, festivais, bairros e
até uma bandeira própria. Nesta etnicidade subjaz a típica noção de
que aquilo que gays e lésbicas compartilham – a base de seu estatuto
de minoria e de suas exigências de direitos como minoria – é uma
mesma essência estável e natural, um ser de desejos homossexuais.

Numa outra vertente analítica, em pesquisa mais distanciada e delimita à cidade
de São Francisco (EUA), Armstrong (2002; 2005) traça um panorama fundamentado
numa perspectiva histórica e “cultural- institucionalista”, que evidenciou um processo
de cristalização das mobilizações gays e lésbicas na cidade norte americana. Até o início
da década de 1950, apontam seus dados, não havia organizações que tivessem por
objetivo lutar pelos direitos homossexuais. Isso mudou a partir daquela década com o
surgimento das primeiras organizações homófilas:

Os ativistas começaram a propagandear a visão de que os
homossexuais eram um grupo minoritário, como outros grupos
minoritários. Eles formaram organizações educacionais sem fins
lucrativos para avançar os direitos dos homossexuais como um grupo.
Apesar de esta iniciativa ser pequena, localizada nos centros urbanos e
de pequeno conhecimento para o público geral, foi uma importante
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mudança que marcou o nascimento de uma identidade pública
homossexual nos Estados Unidos. Este foi o primeiro passo em
direção à criação de um movimento de identidade gay
(ARMSTRONG, 2002, p.32).

A respeito desta “evolução” institucional, a autora ainda argumenta que as
modificações das organizações e “identidades gays” na cidade de São Francisco
ocorreram a partir de duas rupturas históricas. A primeira ruptura vinculou-se ao
surgimento de uma “Gay Liberation” em 1969, como parte da “New Left” norte
americana, em franca oposição às organizações “homófilas”. A segunda ruptura surgiu
com o rápido declínio da “New Left” no início dos anos 1970. Ao passo em que a “New
Left” se desestruturava, as organizações de “Gay Liberation” também se extinguiam. A
“Gay Liberation” era composta por três correntes de ativismo analiticamente distintas:
“Gay Power”, “Gay Pride” e “Gay Rights”.
Ao averiguar as oportunidades políticas favoráveis ao surgimento de um
movimento homossexual no Brasil, distinguem-se dois momentos de descontinuidades
históricas

que

produziram

formas

de

militância

diferenciadas.

A primeira

descontinuidade pode ser identificada como sendo a abertura política pós-ditadura
militar. Se, como afirma Facchini (2005), a ditadura é interpretada por autores como
Green (2002a; 2002b), de maneira negativa e de pouca oportunidade política para o
surgimento de um movimento homossexual, por outro viés esta mesma ditadura pode
ser pensada como um estímulo à formação de resistências que caracterizariam o que a
autora chama de “primeira onda do movimento homossexual brasileiro”, com
influências antiautoritárias e percepção de uma distância necessária do Estado.
O segundo momento tem sua irrupção em consequência do surgimento da
epidemia do HIV/AIDS e caracteriza-se pela aproximação do Estado da “mobilização
homossexual” brasileira, com maior efetividade, em meados da década de 1990,
gerando fortalecimento e financiamento de atividades das ONGs/AIDS e ONGs/GLBT
no combate ao vírus, gerando a “segunda onda do movimento” e sua “segmentação
identitária” (FACCHINI, 2004; 2005; 2009). O discurso, a partir de então, muda de tom
e adquire um caráter de “reconhecimento” e “integração” de um “cidadão gay”
(FIGARI, 2007).
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Com base nesses elementos, averiguaremos a seguir os fluxos entre Estado e
movimento, a partir das condições de constituição de algumas lutas das mobilizações
homossexual e LGBT em Aracaju entre os anos de 1981 e 2012, além dos itinerários
das principais lideranças que estiveram ou estão à frente das principais bandeiras que se
configuraram neste interstício.
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IV - ENGAJAMENTOS, ITINERÁRIOS E “LUTAS” NA “POLÍTICA SEXUAL”
EM ARACAJU: OS PRIMEIROS ANOS (1980-1990)
4.1. Modalidades de participação política e afirmação de “bandeiras”

Na organização da exposição que se seguirá, optou-se por não vincular os
trajetos das 25 (vinte e cinco) lideranças LGBT analisadas às associações de
mobilização pesquisadas, pois alguns agentes não estão ligados a grupos
institucionalizados, fazendo parte da militância através do imbricamento com outras
esferas, o Estado e a Academia. Como saída para esta situação, optou-se por ligar os
itinerários às “bandeiras” ou “lutas” defendidas por cada ativista. Este artifício não
exclui a compreensão de que, na verdade, em sua maioria, os agentes estão entrelaçados
na defesa de diversas bandeiras e, portanto, não se ignora a arbitrariedade desta
classificação.
Por este motivo, justifica-se que as ligações dos agentes com as “lutas” aqui
descritas, estabeleceram-se a partir de alguns parâmetros específicos: nível de adesão à
luta, observando-se os investimentos militantes através do tempo de dedicação à defesa
da bandeira no ciclo militante do agente; a publicização de sua “luta” (apresentação de
trabalhos acadêmicos e/ou escritos de diversas ordens, como jornais e panfleto); a
participação em projetos das instituições LGBT; a organização de eventos, como
seminários, palestras e encontros sobre a temática específica da “luta”; e o
reconhecimento social de seu engajamento à “causa”, percebido em participações em
eventos, homenagens recebidas e cargos assumidos. Deste modo, justifica-se o fato de
se ter alocado um determinado itinerário, que transita entre múltiplas defesas, em apenas
uma única “bandeira”.
Além de considerarem as propriedades sociais dos agentes, suas vinculações às
redes sociais formais e informais e suas lógicas de engajamento e retribuição, as
análises dos engajamentos também levam em conta os contextos sociais diferenciados
do surgimento de cada “luta”. Como afirma Bozon (2004), a politização da sexualidade
pelos homossexuais teve como objetivos a “tomada de consciência”, a ampliação do
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movimento e a “luta” contra as “múltiplas discriminações” sofridas. Assim, foram
categorizadas cinco distintas “lutas” no interstício entre os anos de 1981 e 2012: de
“afirmação identitária”; de “combate ao HIV/AIDS”; “contra a homofobia”; em favor
do grupo “trans”; pelos “direitos das lésbicas”.
4.2. Filantropia, arte e “desmunhecação”: a afirmação identitária

No ano de 1980, o engajado jornal paulistano Lampião da Esquina passou a ser
divulgado e comercializado 21 em Aracaju por um jovem operador de fotocópia e
atendente em um cartório na capital, chamado José Silva 22. Seu contato com o jornal,
segundo seu relato, estabeleceu-se numa de suas participações, como estudante
secundarista do Colégio Atheneu Sergipense 23, em uma das reuniões da Sociedade para
o Progresso da Ciência (SBPC) ao final da década de 1970 24. O lançamento da revista
aconteceu no Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Sergipe, com
a presença da “transformista” baiana Suzana Vermont (Figura 1), personagem da noite
soteropolitana naquele período25.
De acordo com sua versão a respeito da constituição da mobilização
homossexual em Aracaju, a exposição do seu nome e endereço no folhetim, como
divulgador em Sergipe, resultou na vinda a Aracaju do presidente e fundador Grupo
Gay da Bahia (GGB), com a proposta de criação de uma organização, dentro dos
21

Ressalte-se, entretanto, que em sua entrevista, José apresentou-se inicialmente não como divulgador da
revista, mas como um de seus organizadores.
22

Utilizamos nomes fictícios para nos referir aos entrevistados e participantes do movimento seguindo as
orientações de Beaud e Weber (2007).
23

O Colégio Atheneu é uma tradicional instituição escolar pública em Aracaju. Criado na segunda
metade do século XIX, o colégio é conhecida também por ser um celeiro intelectual de parte dos políticos
sergipanos. Na segunda metade do século XX o movimento estudantil desta escola gestou importantes
ativistas políticos de esquerda.
24

Entrevista concedida ao autor em 31 de março de 2010.

25

Entrevista concedida a Valdeck Almeida de Jesus em 03 de agosto de 2008. Disponível em
http://pessoal.atarde.com.br/marccelus/entrevistas.html . Acesso em 24/01/2010.
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mesmos moldes, em Aracaju 26. José se reuniu a uma rede de amigos 27 em sua
residência, localizada em uma vila no centro da cidade, e fundou no dia 14/03/1981 o
Grupo Dialogay de Sergipe (GRUPO DIALOGAY DE SERGIPE, 1981).
Ao realizarem um balanço sobre as atividades desenvolvidas pelo grupo desde
sua criação até o ano de 1983, numa carta direcionada “aos grupos, revistas, jornais e
ativistas”, contabilizou-se como realizações do grupo: um ciclo de conferências com o
fundador do Grupo Gay da Bahia, um piquenique, cinco palestras e debates, cinco
shows, o lançamento de um livro de poesias (de uma ativista baiana), seis peças de
teatro e a participação no I Encontro Cultural de Aracaju (SILVA, 1983).
Este levantamento, todavia, não trouxe à tona o caráter filantrópico presente nos
debates e em algumas ações. Na definição dos fundamentos do grupo, ainda em 1981,
estabeleceu-se que o mesmo teria como um de seus objetivos “fazer trabalhos e pedágio
para angariar fundos em filantropia e ajudar sempre aqueles homossexuais que vivem
em bairros periféricos da cidade” (GRUPO DIALOGAY DE SERGIPE, 1981, p. 3).
Além disso, é possível encontrar nos registros de ata a preocupação em ajudar orfanatos
e um homossexual paraplégico que estaria sofrendo agressões. Tais propósitos do grupo
parecem ter ligação com a vinculação religiosa da liderança principal do grupo. Por sua
vez, o envolvimento do Dialogay com a área artística pode ser explicado pelo fato do
seu vice-presidente, no período de 1981 a 1983, ser um ator amador.

26

Estas afirmações são contestadas pelo vice-presidente do grupo no mesmo período. Segundo sua
versão, o presidente do GGB foi contatado pelos futuros componente do Dialogay para que o mesmo
pudesse auxiliá-los na fundação de um grupo de mobilização homossexual em Aracaju.
27

Em entrevista, Tadeu, o então vice-presidente do Dialogay neste período, afirmou que o grupo era
composto por amigos que haviam se conhecido em pontos de Aracaju frequentados por gays no início da
década de 1980 (Praça Fausto Cardoso, Sorveteria Yara, banho doce na Praia de Aruana e Praia da
Atalaia Nova). O perfil profissional dos participantes era variado, e incluía um cozinheiro, um bailarino,
um decorador e dois cabeleireiros, tornando possível inferir que, provavelmente, tinham baixa
escolaridade. Os espaços de homossocialibidade no nordeste brasileiro, neste período, são descritos por
Albuquerque Junior e Ceballos (s.d.) através de análises de cartas dirigidas ao Lampião da Esquina entre
os anos de 1978 e 1981. Segundos os autores, as cartas apontam uma série de espaços de “pegação”
(espaços destinados a paqueras e encontros sexuais furtivos) , cinemas, algumas saunas, discotecas e até
mesmo bares exclusivamente “gays”, em cidades como Teresina, São Luís, Recife, Olinda, Fortaleza,
Juazeiro no Norte e Maceió.
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Figura 1 - Lançamento do "Lampião da Esquina" em Aracaju/SE (1980)

Fonte: Arquivo pessoal de José

Quanto às “causas” defendidas pelo Dialogay no período em que militou na
associação, Tadeu apontou para a necessidade, naquele momento, de dar “visibilidade”
à homossexualidade, fato que se refletia nos debates propostos pelo grupo, que podiam
ser verificados nas publicações da associação (Figura 2). Imagens andróginas apareciam
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nesta época ilustrando boletins informativos, além de frases como “procuramos a nossa
liberdade”, ou ainda, reeditando o famoso verso de Hamlet com “ser ou não ser
homossexual, eis a questão”, vislumbram-se as buscas e os questionamentos acerca da
“identidade política” do homossexual. Esse aparato questionador também podia ver
visto na estética adotada pelos integrantes do grupo que, naquela época, incluía o uso de
brincos, cabelos compridos e coloridos.

A gente buscava ser visto, a gente buscava chocar para discutir. Pelo
menos esse era o meu pensamento. [...]. Tornar visível (a
homossexualidade), tornar combativa no sentido de provocar o
embate. A proposta era deixar claro que éramos (gays), e que a gente
não tinha nenhum problema com isso28.

Segundo MacRae (1982), os comportamentos de “desmunhecação” e escândalo,
em alguns momentos até mesmo de violência, foram adotados tanto por grupos gays nos
Estados Unidos quanto na Europa no final da década de 1960, depois do aparecimento
do movimento hippie, de contracultura e dos eventos em Paris de 1968. “Assumir-se”
era a palavra de ordem no início da década de 1980 na mobilização homossexual
também no Brasil.
Em Aracaju, a utilização destes comportamentos é confirmada por Rosa (2005)
que aponta, no início da década de 1980, a utilização do slogan “É legal ser
homossexual” pelo Dialogay como estratégia de valorização da “prática homossexual”,
com a “perspectiva de assumir-se em público, através de trejeitos, roupas e adereços, ou
o simples ato de colocar um brinco na orelha, como uma espécie de transgressão e/ou
ato de auto-afirmação” (p. 23). Dessa maneira, cunhava-se aquilo que deveria ser a
“militância gay” em Aracaju e seus objetivos naquele momento.

28

Entrevista concedida ao autor em 21/10/2010.
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Figura 2 – Boletins informativos do Grupo Dialogay de Sergipe (1982)

Fonte: Arquivos do Grupo Dialogay de Sergipe

Os dois trajetos analisados possibilitaram a identificação de duas modalidades de
participação política das lideranças neste período. A primeira, verificada no itinerário de
José, caracteriza-se por um alto nível de adesão às “causas” defendidas e à instituição,
origens socioeconômicas baixas (ver Tabela 1), poucos investimentos escolares (ver
Tabela 2) e vinculação às redes informais de amizade como principal forma de
engajamento. Além disso, o itinerário apresenta o uso da biografia militante em
conversões do capital militante em “capital político partidário” para a ocupação de
cargos eletivos ou ainda a reconversão em cargos intermediários em níveis municipais.
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Tabela 1 – Origens sociais das lideranças

Nome

José

Idade

Profissão/Ocupação dos
avós

56
---------*
Agricultor/Lavadeira

Tadeu

48

Cristina

59

Rubens
Edilson

43
50

Paulo

43

João

38

Francisco
Renato

41
37

Miguel
Rafael

31
22

Gabriel

22

Afonso
Anderson

32
33

Téo
Cláudio
Alex
Márcio

28
42
42
64

Médico/Enfermeiro/
Professora
Agricultor/Professora
Pedreiro/Militar de baixa
patente/Dona de casa
------Trabalhadores braçais
Agricultores
-------

Ana

50

-------

Lorena
Renata

37
31

Lavradores
-------

Sofia

35

-------

Ângela

35

Economista/Professor

Pedreiro/Motorista/Padeir
o/Costureira
Agricultores
Militar/Dona de
casa/Industriário
Comerciante/Funcionário
Municipal
Pedreiro/Ambulante

Pequenos agricultores
Juiz de direito/Dona de
Casa
Industrial/Construtor
Alfaiate/Costureira

Profissão/Ocupação
dos pais
(pai/mãe)

Escolaridade
pais (pai/mãe)

Guarda noturno /Dona
de casa
Coletor de
impostos/Dona de casa
Economista e
advogado/Dona de casa
Artesão/Dona de casa
Porteiro/Dona de casa

Analfabeto/
Primário
2º Grau/
Primário
Superior

Funcionários federais
Pescador, Pedreiro,
Contabilista/Dona de
casa
Pequenos agricultores
Func. Público/Func.
Público
Agricultor/Professora
Professor e Engenheiro
Químico/Médica
Engenheiro
Civil/Empresária
Enfermeiro/Industriária
Contador/Dona de casa
Professor/Professora
Carpinteiro/Lavadeira
Ambulante/Costureira
Soldado da
Polícia/Doméstica
Marceneiro/Dona de
casa
Lavradores
Metalúrgico/
Cabeleireira
Dona de casa
Funcionário Banco
Central/Técnica em
enfermagem

1º Grau
6ª série
1º Grau/2º Grau
2º grau/1º grau

------1º grau
Médio/Superior
Superior
Superior
Superior/Médio
Superior/Ensino
médio
Superior
Primário
Primário/1º grau
Primário
incompleto
Primário
Primário/1ºgrau
1º grau
Primário
incompleto
Superior/Ensino
médio

84

Madalena

37

Agricultores

Lourdes

42

Agricultores

Funcionário da
Chesf/Costureira
Vigilante/Doméstica/
Ajudante de limpeza

Primário
------

*Não souberam informar ou não foi perguntado
Fonte: Entrevistas realizadas pelo autor

A respeito das condições socioeconômicas dos militantes homossexuais,
segundo Marsiaj (2003, p. 144-145), no Brasil, assim como em vários outros países
latino-americanos, a maioria dos participantes no “movimento gay e lésbico” é de classe
baixa ou média baixa, e as lideranças, geralmente, de classe média.

Um engajamento político e público no movimento gay representa um
risco material maior para os indivíduos de classe alta, que têm muito a
perder e consequentemente tendem a ser mais conformistas e
conservadores. Além disso, especialmente nos grandes centros
urbanos, a opção da liberação pelo consumo aberta a esses indivíduos
pode contribuir para sua baixa politização.

Tabela 2 – Escolaridade e ocupação das lideranças

Nome

Idade

José

56

Tadeu

48

Cristina

59

Rubens

43

Edilson

50

Paulo

43

João

Vínculo
Organizacional

Início de
atuação
(década)

Dialogay

1980

Ensino Médio

Fotocopiador/Func.
Público

Dialogay

1980

Ensino Médio

Ator

Dialogay

1990

Ens. Superior

Func. Pública

Dialogay

1990

Ens. Superior

Professor

Dialogay/Axé
Kizomba

1980

Ens. Superior

Professor

Dialogay

1990

Ens. Superior

Dialogay

2000

Ensino Superior

Escolaridade

38

Profissão/
Ocupação

Professor/Func.
Público
Professor/Coord. de
Programa
Municipal de

85

Francisco

40
36

Renato
28

Téo

64

Márcio
Anderson

33
31

Miguel

42

Alex
Cláudio

42
32

Afonso

22

Rafael
Gabriel

22
50
37

Ana
Lorena

31

Renata

35
35

Sofia
Ângela
Madalena
Lourdes

37
42

Dialogay
Sec. Est. de
Segurança
Pública
Sec. Est. de Seg.
Pública/ASTRA
Dialogay/
Adhons

1990

Doutor em
Sociologia

2000

Superior
(Direito)

2000
1990

Ensino
Médio
Superior
(Direito)
Superior
(Jornalismo)
Mestre
em Psicologia
Ensino
Médio
Superior
(Pedagogia)
Superior
(Licenciatura)
Sup. incompleto
(Direito)
Sup. incompleto
(Enfermagem)
Ens. Superior
Educação
Básica

ASTRA

2000

ASTRA/
Mexam-SE

2000

Adhons

2000

Dialogay

1990

ASTRA

2000

Mexam-SE

2010

Mexam-SE

2010

Unidas

1990

Unidas

1990

ASTRA

2000

Ensino Médio

Unidas

2000

Ensino Médio

Athenas

2000

Superior

MOLS

2000

Greta Garbo

2000

Ensino Médio
Ensino
Fundamental

DST/AIDS (cargo
comissionado)
Prof.
Universitário
Del. de polícia
Agente
penitenciário
Advogado
Jornalista
Psicólogo/Prof.
Universitário
Ator performático
(Drag Queen)
Pedagogo/
Presidente ONG
Professor de língua
inglesa
Estudante
Estudante
Assistente Social
Ativista/Dona de
Casa
Ativista/Cargo
Comissionado
Artesã
Promotora de
eventos
Comerciária
Mototaxista

Fonte: Entrevistas realizadas pelo autor

Sobre o alto nível de adesão às causas defendidas e à organização, pode-se
afirmar que a história de vida de José confunde-se com a história do movimento. Após
30 anos de engajamento, a sua militância é motivo de orgulho, assim como o simbólico
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título de “presidente de honra” do movimento LGBT sergipano, constantemente
mencionado por ele ao se referir à sua história. Quando da entrevista para esta pesquisa,
numa tarde de março 2010, fui surpreendido por uma situação bastante representativa
desta situação. O encontro foi realizado na residência do ativista em Aracaju, um
pequeno apartamento na zona sul. Ao deparar-me com ele, num primeiro momento,
José se encontrava bastante à vontade. Trajando apenas uma bermuda, recebeu-me com
simpatia, iniciando uma conversa informal acerca de contatos que tínhamos em comum,
meu trabalho e quem eu era. Acerca de algo inusitado, notei que suas unhas estavam
pintadas nas cores branca e preta, com esmalte cintilante e de maneira intercalada entre
os dedos.
Após um bate-papo inicial, sugeri que começássemos a entrevista. José então se
retirou da sala e, após alguns minutos, ressurgiu trajando algo que consegui interpretar
como um “traje de honra”, uma túnica com as cores do arco-íris, símbolo do movimento
“LGBT”, e um boné com outras tantas cores. Naquele momento, não estava mais em
minha frente o José que havia me recepcionado em sua casa ou um ativista qualquer.
Deparei-me com o presidente de honra do movimento “LGBT” sergipano. Ao longo da
conversa tive a impressão de que havia no discurso de José um roteiro previamente préestabelecido acerca do que ele deveria ou estava acostumado a responder. Isso, no
entanto, não impediu que, por algumas vezes, a emoção tomasse conta de seu discurso.
A voz embargada e os olhos marejados denunciavam o quanto relembrar sua história,
mais uma vez, fazia-lhe aflorar memórias ainda muito vivas de sua participação política
no movimento homossexual desde o início da década de 1980. Este parece um dado
importante acerca da retribuição afetiva que o engajamento havia lhe proporcionado.
Depois de concluída a entrevista, José abriu uma gaveta repleta de fotos. Entre
os registros fotográficos, uma imagem, a foto de sua casa na década de 1990 (ver Figura
2), é representativa do quanto o engajamento é sua vida pessoal. Segundo relatos de um
informante que frequentou o Grupo Dialogay na década de 1990, a falta de espaço físico
para as atividades da associação fazia com que tudo ficasse disposto na casa de José.
Enquanto o grupo esteve sediado no Diretório Central dos Estudantes (DCE) da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), “[...] o Dialogay era uma mesa que ficava
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encostada junto à parede e que, nos dias de encontro e atendimento, era retirada do lugar
[...]”29.
Entre imagens de Chaplin e Jesus Cristo, cartazes referentes às campanhas de
combate ao HIV/AIDS e uma placa alusiva ao dia 28 de junho, dia do “orgulho gay”,
decoravam uma parede de seu apartamento (Figura 3). Revistas do movimento, recortes
de jornais e correspondências também eram arquivadas em sua casa. Situações
semelhantes também foram observadas na residência de outras lideranças. No caso da
ASTRA, organização surgida na cidade de Aracaju em 2001, sua principal liderança
habita o mesmo espaço da instituição. Para além das críticas que percebem este fato
como parte da precariedade da “estrutura” nas associações, toma-se aqui como nítido o
imbricamento entre as esferas pessoal e militante da vida dos ativistas.
Figura 3 – A casa de uma liderança (década de 1990)

Fonte: Arquivo pessoal de José
29

Caderno de campo, 21/03/2010.
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Observa-se que o engajamento desta liderança compreende a totalidade de sua
pessoa, seu lugar no mundo, sua identidade, a busca por direitos, sua vida familiar, seu
trabalho e suas relações sociais. É possível inferir que seu alto nível de adesão às causas
e à associação estão vinculadas à íntima relação entre a esfera de engajamento militante
de sua existência e as esferas de vida centrais, em seu caso, família e trabalho, como
apontam Passy e Giugni (2000).

ITINERÁRIO DO PRESIDENTE DE HONRA DO MOVIMENTO
Nascido em 195430, José é auxiliar administrativo de uma empresa estatal desde 1985.
Filho do meio de uma prole de quinze de uma família evangélica de poucos recursos,
teve forte socialização religiosa. Sua mãe era dona de casa e zeladora da igreja que
frequentavam, seu pai era guarda noturno do município de Aracaju, ambos com baixo
nível de escolarização (pai analfabeto e mãe com 1º grau incompleto). José, em sua
adolescência, ao final da década de 1960, teve participação ativa na sua congregação,
assumindo posto de “presidente de classe da juventude” e “professor de classe” numa
igreja em Recife-PE. Lá aprendeu a mobilizar as pessoas e a realizar eventos. Após
conflito com o pastor de sua instituição, que dizia respeito a sua “orientação sexual”,
desvinculou-se do credo protestante, ingressando na igreja católica na década de 1970,
na qual fundaria, de maneira clandestina, com participação de um padre, uma
“Comunidade Católica Homossexual”. “A gente se reunia no fundo da casa dele (do
padre) para falar de Deus para a juventude homossexual, que não era pecado [...]”. A
descoberta de sua homossexualidade pela família foi bastante crítica e envolveu várias
situações de agressões físicas e psicológicas. “A minha família de maneira nenhuma
apoiou, fui muito discriminado, perseguido de louco, viado, pederasta, apanhei muito,
levei muita surra, pedrada, casca de laranja, ovo podre na cara e enfim só vinha coisa
ruim pra mim. Chorei muito e ainda choro por qualquer violência de pessoas
homofóbicas. Minha mãe e a minha avó foram mais tolerantes comigo, sempre se
preocupavam com tudo de ruim que acontecia comigo e hoje não tenho nem pai, nem
mãe, nem avô e só irmãos e irmãs. Hoje eles me tratam como se nada tivesse acontecido
[...]”31. Quanto à trajetória escolar, José realizou seus estudos em escolas públicas,
30

Entrevista concedida ao autor em 30/03/2010

31

Entrevista concedida a Valdeck Almeida de Jesus em 03 de agosto de 2008. Disponível em
http://pessoal.atarde.com.br/marccelus/entrevistas.html. Acesso em 24/01/2010.
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inicialmente no Grupo Escolar Dr. Manoel Luís, indo posteriormente para o Colégio
Costa e Silva e depois Colégio Atheneu Sergipense32, onde cursou o segundo grau, não
o concluindo. Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) em Sergipe no ano
de 1980, José protagonizou, no ano seguinte, a criação do Grupo Dialogay de Sergipe
que contava com amigos pessoais e a participação do líder do Grupo Gay da Bahia. A
crescente projeção do Dialogay na segunda metade da década de 1980, devido às ações
no combate à AIDS, tornou possível a José se lançar como candidato à Câmara de
Vereadores em Aracaju no ano de 1988 pelo PT (Partido dos Trabalhadores). Apesar da
derrota, é interessante expor a utilização pelo candidato da sua “homossexualidade” e a
sua tentativa de converter seu capital militante em capital político, processo observável
em seus “slogans” e no seu programa. Os slogans “Voto: ponha o seu no José”, “José: a
compreensão entre os homens”, “Ponha tudo no candidato que você acredita – José” e
“José – é para quem entende”, demonstram a utilização da visibilidade de sua orientação
sexual como formas de angariar votos. Além disto, a “dezena 24” foi escolhida pelo
próprio candidato para lhe representar. Entre suas promessas estavam presentes a
“defesa das minorias”, conscientização das pessoas em relação à AIDS e a implantação
da educação sexual nas escolas. No ano de 1985, José foi admitido como auxiliar
administrativo, por concurso público, numa empresa estatal, mas em 1990 foi demitido,
junto com outros funcionários. No entanto, conseguiu pouco tempo depois, através de
suas amizades políticas, um emprego na Superintendência Municipal de Transportes e
Trânsito (SMTT), onde ficou por 12 anos na assessoria jurídica e de transporte (JOSÉ...,
201033). Em 1991, José fundou, sob os auspícios de membros da Secretaria Estadual de
Saúde, o “Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS do Estado de Sergipe”. As causas
defendidas por José como presidente do Grupo Dialogay também envolviam,
pontualmente, a luta contra a “violência anti-gay”, seguindo o trabalho iniciado pelo
presidente do Grupo Gay da Bahia, mas sem a mesma ênfase dada à prevenção e
combate ao HIV/AIDS, fato perceptível pelas referências ao ativista na imprensa local e
à sua atividade frente às “vigílias” em prol das vítimas e às campanhas anuais. Por
pressões de membros do grupo, frente às denúncias de desvio de dinheiro de um
projeto, José deixou a presidência do Dialogay após 15 anos à sua frente, em 1996. Seu
engajamento, contudo, não se encerrou. Em 2001 foi fundador e coordenador geral da
Associação Parada do Arco-Íris pela Liberdade e União Sexual (APA-PLUS),
organização extinta em 2004. No ano de 2003, após o término do Grupo Dialogay de
Sergipe, José também participou da construção da Associação de Defesa Homossexual
de Sergipe (Adhons). Em 2005, após ser readmitido na empresa estatal que o havia
despedido em 1990, foi transferido para um município do interior baiano. Lá fundou
outra instituição onde continua a exercer sua militância. É recorrente em suas
participações na mobilização LGBT se autocitar como “Presidente de Honra do
Movimento LGBT” em Sergipe. Nas eleições municipais de 2012, José se candidatou a
vereador no interior da Bahia pelo Partido Social Democrático (PSD), tornando-se
suplente do cargo, com 46 votos.
32
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O trajeto de Tadeu expõe outra modalidade de engajamento entre as lideranças
neste período. Assim como no caso de José, o engajamento deste agente foi iniciado ao
final da década de 1970. Todavia, diferente daquele, Tadeu possuiu um menor nível de
adesão às causas da mobilização e, principalmente, à sua institucionalização. Desde
cedo sua condição homossexual lhe trouxe consequências negativas à sua existência,
sendo retirado de seu lar por seus trejeitos e comportamentos, eufemicamente chamado
de “sensíveis”. Através de um namorado que o havia levado para morar na cidade de
Salvador/BA, Tadeu conheceu e frequentou algumas reuniões do GGB. Em seu retorno,
já no princípio da década de 1980 se aliou a José, que o conhecia de círculos de
amizades e fundaram o Grupo Dialogay. Nos anos em que esteve na organização
experimentou intensas experiências identitárias descolorindo cabelos, usando brincos e
assumindo publicamente sua homossexualidade. Em 1983, entretanto, após conflitos
internos, ele se desvinculou do grupo, não estabelecendo outra ligação com associações.
Desde então a luta pelas “causas” do movimento se estabelecem a partir de outra
perspectiva de ação, dentro de sua atuação como profissional do teatro, portanto, num
outro nível de engajamento. Sua conexão inicial com as “lutas” homossexuais, assim
como observado no itinerário de José, realizou-se através de redes de amigos e, em seu
caso específico, de um namorado que o encaminhou às reuniões do GGB. Com baixas
origens sociais e pouco investimento escolar, a relação com parentes políticos de sua
cidade natal lhe possibilitou o acesso a postos de trabalho público na esfera municipal.
A inexistência de filiação e/ou fidelidade partidárias, aliados aos seus objetivos
profissionais foram significativos para sua desinstitucionalização e seu posterior
desengajamento político. Diferente do itinerário de José, onde a esfera de engajamento
militante se imbrica a outras esferas de vida, sua vida pessoal, seus estudos e seu
trabalho estavam apenas parcialmente vinculados à sua esfera de vida militante.
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DO DIALOGAY AOS PALCOS
Tadeu nasceu em uma cidade ao sul do estado de Sergipe no ano de 1962 34. É filho
ilegítimo de um coletor de imposto federal, com segundo grau completo, cuja família
estava ligada à vida política da cidade. Suas origens familiares são humildes, com a avó
materna lavadeira e sem recursos escolares. Sua mãe, dona de casa, tinha feito apenas o
primário. Mais velho de uma prole de onze irmãos de sua mãe e de trinta e dois filhos
de seu pai (entre legítimos e ilegítimos), teve esporádicos encontros com o seu
progenitor que, segundo seus relatos, davam-se apenas em suas férias. Entretanto, relata
uma aproximação maior com um primo (que também é seu padrinho), vinculado à sua
família paterna, e que tem uma vida política intensa na sua cidade natal. Saiu de sua
cidade natal aos 16 anos, segundo sua narrativa, em virtude da percepção da família
sobre sua “sensibilidade”, sendo acolhido em Aracaju por uma tia materna. Aos 18 anos
de idade, trabalhando numa livraria e terminando o 1º grau numa escola pública,
engravidou uma colega de turma e voltou a morar com sua mãe (que neste período
morava em Aracaju) por um curto espaço de tempo, junto com a jovem grávida.
Compreendendo ser aquela uma “situação insustentável” devido à sua “orientação
sexual”, resolveu morar com um amigo, José, também homossexual, no centro da
cidade. A amizade fora construída nos pontos de encontro frequentados por
homossexuais na região central da cidade (Praça Fausto Cardoso e Sorveteria Yara). No
final daquele ano, 1979, quando completou a 8ª série, mudou-se para Salvador-BA a
convite de um namorado. Lá se matriculou no primeiro ano do 2º grau e, por indicação
de um amigo, deu início a um trabalho em outra livraria. Permaneceu na capital baiana
por pouco mais de um ano e, neste ínterim, participou de seminários do recéminaugurado Grupo Gay da Bahia, onde manteve contatos com sua liderança e, a partir de
então, afirmou ter percebido que a mobilização era o melhor caminho para a aceitação
social da homossexualidade. Ao retornar para Aracaju fundou, junto com outros
amigos, o Grupo Dialogay de Sergipe, tornando-se seu vice-presidente. Sua militância
no grupo foi abreviada (durou cerca de dois anos, de 1981 a 1983) por
desentendimentos com o presidente da instituição que, em parte, foi justificada por uma
centralização do poder e também, segundo seu relato, pela percepção de Tadeu como
outra liderança em potencial. Após a saída do Dialogay, em 1983, filiou-se à Juventude
do PCB e, em 1984, entrou no movimento estudantil, tornando-se presidente do
primeiro grêmio estudantil reativado no período pós-ditadura militar em Sergipe numa
34
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escola pública localizada na região oeste da cidade. Teve experiências como
proprietário de estabelecimentos comerciais voltados ao público homossexual (alguns
bares e uma boate), entre os anos de 1986 e 1990, quando retornou a sua cidade natal
por dois anos, a convite do prefeito, para assumir o cargo de “diretor de cultura e
esporte e lazer”. Depois desta experiência, passou uma temporada trabalhando como
ator fora do estado. Retornou mais uma vez à cidade, no final da década de 1990, para
organizar o comitê eleitoral de um primo e, após a vitória, assumiu um cargo de menor
importância num programa desenvolvido pela secretaria de municipal de educação, mas
após um ano, reativou suas atividades teatrais. Voltou a Sergipe no final da década de
2000, quando foi convidado pela secretaria de cultura do estado para assessorar um
projeto de interiorização do teatro e, em 2008, tornou-se presidente do Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão (SATED/SE). Apesar do
distanciamento de organizações voltadas à defesa de “causas homossexuais”, ainda hoje
ele se percebe engajado no movimento LGBT, na medida em que utiliza suas peças
teatrais em defesa do homoerotismo, principalmente ao divulgar textos escritos por
autores gays do estado de Sergipe e/ou fora dele. Além disso, afirma que, ao participar
de reuniões e debates onde haja a vinculação da homossexualidade como algo a ser
combatido, sempre se posiciona em defesa da causa, ocupando uma posição que ele
interpreta como de “resistência”.

Esse momento inicial da mobilização dos homossexuais em Sergipe sofreu
drásticas mudanças em meados da década de 1980 em virtude do surgimento do vírus
do HIV/AIDS, que gerou uma intervenção cada vez maior do Estado, mudanças nas
bandeiras e nas formas engajamento dos ativistas. Examinar-se-á isso a seguir.
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4.4. A luta contra a “peste gay” e a interferência do Estado

No final dos anos 80, Sergipe viveu um estranho fenômeno
migratório:homens que nos anos anteriores foram tentar a vida em São
Paulo começaram a voltar, para morrer em casa. Na bagagem, uma
doença nova e fatal. (REZENDE JUNIOR, s.d.)

A segunda metade da década de 1980 apresentou mudanças nos cenários
mundial e brasileiro da mobilização homossexual, não só baseadas em reconfigurações
políticas e ideológicas, mas principalmente, em função da epidemia do HIV/AIDS que
modificou as vidas dos homens gays, suas crenças sobre o sexo saudável, seu orgulho
identitário e suas organizações políticas e culturais (ARMSTRONG, 2002).
Hoje se sabe que o HIV/AIDS não destruiu o movimento homossexual. Muito
pelo contrário, a epidemia exigiu que o movimento se reestruturasse para sobreviver às
mudanças suscitadas pela nova realidade. Em parte por causa dos estigmas relacionados
à epidemia do HIV/AIDS e a todo o sofrimento causado, a epidemia foi profícua no que
tange à produção, ao reforçamento e à visibilidade das “identidades políticas”
homossexuais. Deste modo, compreende-se a epidemia como uma significativa
oportunidade política (TARROW, 2009).
O HIV/AIDS não só provocou mudanças no campo da saúde, mas também gerou
modificações nos movimentos sociais, deu maior visibilidade às questões relacionadas à
sexualidade e agregou diversos setores sociais em prol do combate à epidemia, na busca
de respostas eficazes e na produção de conhecimento, como os governos, pesquisadores,
organizações não-governamentais, agências de cooperação nacionais e internacionais.
Segundo Sívori (2007), diferente da participação ativa do Estado brasileiro no
combate ao vírus HIV na década de 1990, que possuía apoio financeiro do Banco
Mundial, na Argentina as iniciativas públicas foram conduzidas por organizações
comunitárias homossexuais que conseguiram mediar as relações entre o Ministério de
Saúde Argentino, o Fundo Global e o Programa de AIDS das Nações Unidas
(ONUSIDA). Além disso, a crise sanitária de combate ao vírus gerou um processo de
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expertização de leigos e profissionais, o desenvolvimento de especialidades e de novas
relações entre Estado e sociedade civil. Na experiência argentina,
[...] a ideia de “participação cidadã” e do desenvolvimento da
“sociedade civil” responde à retração da presença do Estado em áreas
chaves, neste caso, da saúde pública, a modo de reclamação, mas
também com aspiração a substituí-lo mais eficientemente
desenvolvendo um perfil burocrático e profissionalizado em áreas
chaves onde a “comunidade” a si mesma, com líderes capazes de
regulá-la, que evidentemente entram a mediar no fluxo de recursos a
partir do Estado seja através do mesmo ou diretamente desde entes de
cooperação. Tal dinâmica encontra-se implicitamente envolvida na
retórica da “modernização” e do “desenvolvimento” promovida por
organismos de cooperação como o Banco Mundial. (SÍVORI, 2007, p.
170).

Bozon (2004) afirma que o aparecimento do HIV/AIDS possibilitou que a
preocupação médica com a sexualidade ultrapassasse “o campo da prática clínica para
se expressar no plano político, nacional e internacional” (BOZON, 2004, p. 148). Deste
modo, as respostas brasileiras à epidemia apenas podem ser compreendidas levando-se
em conta as relações internacionais com diferentes interlocutores “sejam conferências
internacionais, publicações, universidades, agências de financiamentos ou institutos de
pesquisa, entre outros” (GALVÃO, 2000, p. 36).
Esta pressão de órgãos internacionais na configuração das relações entre os
movimentos sociais e o Estado também é descrita por Souza (2012) no movimento
negro brasileiro e sergipano. O processo de redemocratização brasileiro em meados da
década de 1980 consolidou ações relacionadas à população negra, que culminaram nas
reformas da constituição de 1988 com a criação de leis com objetivo de punir a
discriminação racial.

No momento do declínio ditatoriais na América Latina e da
redemocratização e reformulação das constituições de alguns países, o
debate internacional sobre o multiculturalismo teve peso na
reformulação de antigos ideais de sociedades cultural e
linguisticamente homogêneas e na reformulação das novas
constituições No Brasil, por exemplo, além das leis com objetivo de
combater a discriminação racial, é criada também a Fundação
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Palmares, primeira instituição federal destinada a atender
especificamente a população negra do país (SOUZA, 2012, p. 59).

O cenário empolgante da “primeira onda do movimento homossexual”,
caracterizado pelo surgimento e o crescimento de instituições pelo Brasil, logo cedeu
espaço a uma dispersão da mobilização. Ao tentar explicar este fenômeno, MacRae
(1997) aponta como causas, não só do aparecimento de um “gueto comercial gay”, mas
também alguns problemas do movimento brasileiro que, ao importar as noções
“identitárias” do movimento gay americano, onde a divisão entre heterossexuais e
homossexuais estruturava as práticas e “identidades militantes”, deparou-se com a
relutância brasileira de se identificar com a rigidez identitária. Além disso, a
inexistência de uma legislação claramente “anti-homossexual” como acontece em
alguns estados norte-americanos, geravam preconceito difuso e, portanto, de difícil
localização do “inimigo” a ser combatido.
Em concomitância a esta dispersão, Perlongher (1987) aponta a irrupção da
AIDS e a espetacularização da mesma nos meios de comunicação, percebida como um
“cheirinho de restauração”. “Chegou-se longe demais, paga-se agora a culpa pelos
excessos libidinosos! Um retorno ao casal, uma volta à família, a morte definitiva do
sexo anônimo e impessoal...” (PERLONGHER, 1987, p.52, grifos do autor).
Dos poucos grupos “sobreviventes” daquele período, o Grupo Dialogay de
Sergipe, que surgira em 1981, começou a executar a partir de 1983, segundo Rosa
(2005), em conjunto com a organização BEMFAM (Bem-estar Familiar no Brasil),
“campanhas” de combate ao HIV/AIDS através da distribuição de preservativos, sendo
tal ação interpretada como sem nexo pela sociedade sergipana naquele momento,
quando ainda não se falava nada sobre o vírus. A afirmação do autor, entretanto é
contrariada pela documentação do grupo. Os livros de ata da instituição apresentam uma
lacuna no período de 1983-1985.
As ações contra a doença apenas começaram a ser criadas a partir de 1987, como
veremos mais adiante. Ressalta-se que este não é um fato isolado. Em várias entrevistas,
José, então presidente do grupo, ao rememorar o começo da epidemia e as ações da
organização, aponta a ano de 1983 como o momento de início das atividades do grupo
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em relação a isto. Presume-se que o intuito para tal “equívoco” seja o de criar uma aura
de pioneirismo da militância sergipana. Segundo dados de Perlongher (1987), coube ao
paulistano “Grupo Outra Coisa de Ação Homossexualista”, em 1983, em combinação
com a Secretaria de Saúde de São Paulo a primeira distribuição de panfletos de
advertência na maior cidade do país.
O volante instava os gays a selecionarem, “como você sempre faz”, os
parceiros sexuais, recomendando não entrar em pânico. Em caso de
suspeita, sugeria dirigir-se ao primeiro serviço de atendimento a
pacientes de AIDS que a Direção de Dermatologia Sanitária, em parte
por pressão dos ativistas gays, consentira habilitar (PERLONGHER,
1987, p. 51)

A primeira notificação de soropositividade em Sergipe, em 198735, e a criação
de um Programa Estadual DST/AIDS, no mesmo ano, tornaram estreitas as relações do
Dialogay com a Secretaria de Saúde do Estado. No mesmo ano, a associação em
conjunto com o Grupo Gay da Bahia, o BEMFAM e o Movimento de Libertação
Homossexual, realizaram o “1º Seminário sobre DST e AIDS no Estado de Sergipe”
durante dois dias (GRUPO DIALOGAY DE SERGIPE, 1987).
O vínculo do grupo com a Secretaria de Saúde do Estado se tornou cada vez
mais estreito através de um médico sanitarista, que se tornaria Coordenador Estadual do
Programa de Combate ao HIV/AIDS, e que começara a realizar trabalhos de prevenção
de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) em bairros periféricos em Aracaju em
1985 e se notabilizou, com reconhecimento nacional, como um dos principais
personagens no combate à AIDS. “Doutor Camisinha”, como era denominado, assim
descreve seu trabalho inicial:
Em 1985, comecei a trabalhar na rede pública, como sanitarista, em
um dos bairros mais carentes. Fazia trabalhos de prevenção na
comunidade, principalmente sobre as DST. Naquela época, não se
falava em Aids. Em 1987, chegou ao nosso Estado, uma pessoa
oriunda de São Paulo e que foi considerada a primeira pessoa com
aids. Foi um pânico na cidade do interior onde ele foi morar. A pessoa
35

Tratava-se de um auxiliar de enfermagem que havia migrado para São Paulo e retornara a sua cidade
natal, Santa Luzia do Itanhy (Sergipe) (REZENDE JUNIOR, s.d.).

97

tinha aids e tuberculose pulmonar. Na época, muitos médicos
rejeitaram o atendimento a esta pessoa, alegando medo de “se
contaminar por essa nova doença”. Em uma das unidades de saúde
onde foi atendido, os funcionários incineraram até a cadeira em que a
pessoa sentou. Fui convidado pelo Secretário de Saúde para
acompanhar este paciente. Prontamente aceitei. Tentei internar o
paciente e os hospitais também rejeitaram. Infelizmente, ele foi a
óbito. Sofri muito com a sua morte e decidi encarar um novo desafio:
A luta contra o preconceito e a discriminação com relação àquela
doença nova. (SANTANA, s.d.)

Quando o vírus começou a se proliferar no estado de Sergipe, segundo o médico,
todos os casos eram de homossexuais masculinos. O perfil epidemiológico só se
modificou na década de 1990, quando mulheres e homens “heterossexuais” passaram a
ser vitimados pela doença (COSTA, 2012). Ainda de acordo com o sanitarista, as ações
do Grupo Dialogay precederam às ações do Estado. Mesmo assim, José não ignora a
importância desta relação para o grupo e o “movimento homossexual” na segunda
metade da década de 1980, como é possível perceber em sua fala:
Quando nós lançamos a campanha da AIDS não existia o “Dr.
Camisinha”36, não existia governo do estado, nem governo federal.
Quem abraçou essa causa, primeiro, foram os grupos LGBTS do
Brasil. Depois foram surgindo os amigos, os médicos, camaradas,
companheiros. Como aqui em Sergipe surgiu o “Dr. Camisinha”
Quando comecei a campanha, convidei “Dr. Camisinha”, e “Dr.
Camisinha” foi pra esse lançamento da campanha da AIDS, onde nós
tínhamos convênio com a BENFAM (Sociedade Civil do Bem estar
Familiar do Brasil). Aí, depois surgiu o bem estar da saúde através de
preservativos, através de conselhos, cartazes, panfletos. 37

As relações do grupo com o médico caracterizaram-se como uma nova
oportunidade política para o fortalecimento da associação e da nova “luta”. Os “lucros”
da “aliança” e da rede que se estabeleceu teve uma via dupla, pois na medida em o
grupo possibilitava ao “Dr. Camisinha” o contato com um público ao qual talvez não
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Nome original modificado.
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Entrevista concedida a Patrícia Rosalba Salvador Moura Costa em 2010 (COSTA, 2012)
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tivesse acesso tão facilmente, o grupo se beneficiava com a credibilidade e legitimação
à sua luta proporcionada pelo médico, valendo-se da autoridade social da medicina.
Diante do crescente número de casos em Sergipe, principalmente afetando os
homossexuais e bissexuais, o presidente do Dialogay criou em 1989, como extensão da
associação, o Comitê de Apoio às Vítimas da AIDS (Coavita), do qual era vicepresidente. Neste mesmo período deu início ao acompanhamento das “Vigílias
Internacionais em Solidariedade às Vitimas da AIDS” como uma das atividades do
comitê (GRUPO DIALOGAY DE SERGIPE, 1989). As vigílias contavam com uma
rede de relações entre Prefeitura Municipal de Aracaju, suas secretarias, grupos de
teatro, folclore, BEMFAM, artistas plásticos, músicos e cantores. Segundo o presidente
do grupo também havia campanhas em motéis, hotéis e nos clubes no período do
carnaval, com distribuição de cartazes e preservativos (ATO..., 2010).
Para os militantes, no entanto, o grupo encontrava-se dividido entre a “causa do
combate ao HIV/AIDS” e a “causa identitária”. Segundo Rosa (2005, p. 26), a criação
do Programa Estadual DST/AIDS em Sergipe “levou a entidade a se dividir entre a
militância na defesa dos homossexuais e a proposta de barrar o avanço do HIV”, sendo
o grupo, segundo ele, incapaz de criar uma linha de ação clara. Contudo, parece mais
coerente afirmar que o Dialogay não se afastou das questões relativas à defesa dos
“direitos dos homossexuais”. Por trás das propostas vinculadas ao combate e prevenção
do HIV, a militância não se furtava de realizar manifestações e ações de combate à
violência contra os homossexuais (GRUPO..., 1991), ou ainda, de afirmação identitária,
a exemplo de atividades como os concursos de beleza (GAROTO..., 1988) e a
inauguração de uma rua, em um bairro da zona sul da capital, nomeada “28 de junho”,
alusiva ao “Dia Internacional do Orgulho Gay” (GRUPO..., 1992).
A aceitação política do grupo, entretanto, não se deu de maneira tranquila. Ao
completar 10 anos de sua fundação em 1991, o Grupo Dialogay foi objeto de discussões
na câmara de vereadores de Aracaju, gerando um debate por mais de 4 horas quando da
apresentação de uma moção de congratulação pelo aniversário da instituição por um dos
vereadores. Em oposição a este pedido, uma parlamentar se pôs contra a moção e
afirmou ser a “homossexualidade uma doença que provoca muitas desgraças no mundo”

99

(HOMOSSEXUAIS..., 1991).
Por outro lado, a aliança com um deputado estadual da bancada do PT que se
tornou porta-voz do grupo junto à Assembleia Legislativa do Estado (PETISTA...,
1991) e as relações cordiais com a primeira dama do Estado em seu apoio às ações do
grupo em relação às “vítimas da AIDS” (GRUPO..., 1992), demonstravam a inserção, a
visibilidade do grupo e a nova forma de legitimação de suas ações políticas.
Se parte da década de 1990 foi caracterizada como um período propício à
organização financeira e administrativa das associações de militância LGBT, tal fato
não aconteceu com o Dialogay. Somente em 1993, doze anos após sua fundação, o
grupo conseguiu seu registro num cartório 38 como um “Comitê de Solidariedade” às
vítimas do HIV/AIDS e, em seguida, o reconhecimento pela Assembleia Legislativa do
Estado como “utilidade pública” (SERGIPE, 1993), qualificação que lhe possibilitou a
participação em editais do Ministério da Saúde e a efetivação dos convênios. Não
obstante, a instituição teve dificuldades para alugar um espaço próprio e para gastar o
recurso recebido.

Diferindo de alguns grupos brasileiros como: Grupo Gay da Bahia,
Nuances, Dignidade, etc., que aproveitaram os recursos para organizar
a entidade e ampliar sua área de abrangência, o Dialogay teve
dificuldades em gastar o dinheiro e ao final teve que devolver parte,
gerando uma tensão entre os membros (ROSA, 2005, p.27).

Em meio às denúncias de agressões e assassinatos de homossexuais que se
multiplicavam nas páginas dos jornais sergipanos nos anos de 1994, 1995 e 1996, a
comemoração dos 15 anos do Grupo Dialogay foi uma ação à parte. Mobilizados pela
apresentação do Projeto de Lei 1.151/95 da deputada federal Marta Suplicy (PT-SP) na
Câmara dos Deputados do Brasil, os dirigentes do Dialogay realizaram um “casamento
gay” e uma festa “bancada” pelo Governo do Estado, segundo informações do jornal
que noticiou o fato, no Centro de Convenções de Aracaju.
38

De maneira diferente, o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS do Estado de Sergipe (GAPA/SE)
fundado em 5 de julho de 1991, conseguiu seu registro em cartório no mesmo ano de sua fundação
(GAPA, 1991).
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A noiva (uma travesti) subiu ao “altar” da cerimônia, num pomposo vestido
branco, conduzida por um vereador do PT, que assim descreveu sua participação no
evento: “Cada um vive como quer, sou homem público e não poderia negar-me a
atender o convite de levar a noiva até o noivo” (HOMOSSEXUAIS..., 1996, p.25). O
jornal estampou o acontecimento em sua reportagem de capa, expondo as imagens do
acontecimento emolduradas em cor de rosa, numa sugestiva aparência de álbum de
fotografias.
A repercussão do acontecimento gerou debates e polêmicas na câmara de
vereadores onde um “pastor-vereador” do PFL (Partido da Frente Liberal) se posicionou
contrário à cerimônia e, principalmente, à participação do líder do PT na Câmara
(CÂMARA..., 1996), em se fazer presente e conivente ao ato cerimonioso, alegando ser
a homossexualidade uma “perversão diabólica” (Figura 4).
Em outubro de 1996, após disputas internas e a escolha de uma nova direção,
que não tomaria posse, o Dialogay passou por uma série de denúncias de irregularidades
pelo uso inadequado das verbas do projeto do Ministério da Saúde (MS) no período
anterior39. As denúncias, que culminaram na primeira extinção do grupo, envolveram a
utilização do dinheiro do MS, que deveria ter sido destinado à compra de preservativos
e treinamento de pessoal, mas que teria sido usada em benefício pessoal da vicepresidente da instituição, à época de sua candidatura a vereadora, pelo PT, do município
de Aracaju. A posição da nova diretoria era clara, extinguir a instituição e formar outra,
com uma “nova filosofia”, cujo objetivo era “levar a discussão da homossexualidade
tanto para a sociedade como também para as escolas e buscar esclarecer as Doenças
Sexualmente Transmissíveis” (DIALOGAY..., 1997). Com esforços da militância, o
grupo voltou a funcionar, mas segundo Rosa (2005), após estes acontecimentos a
instituição caiu em “descrédito”, não conseguindo mais representar os homossexuais no
Estado.

39

Projeto “Intervenção Comportamental Junto aos Homossexuais” de 1994 (BRASIL, 1997).
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Figura 4 - Charge sobre a crise entre o “pastor político” e o Dialogay (1996)

Fonte: Jornal da Cidade, 08 de maio de 1996.

No ano de 2000 uma nova diretoria tomou a frente da instituição. A gestão
denominada de “A Borboleta” tinha intenções de “profissionalizar os serviços”
disponibilizados pela entidade (A BORBOLETA, 2001). Neste período, o combate ao
HIV/AIDS continuou sendo a principal fonte de financiamento para os trabalhos 40, que
possibilitaram o aluguel de uma sede e a contratação de funcionários. Ressalte-se que as
campanhas não mais se dirigiam somente aos homossexuais (Figura 5). Fugia-se da
40

Naquele ano o “Dialogay” teve aprovado no Ministério da Saúde – Coordenação Nacional de
DST/AIDS e UNESCO, o “Projeto de Intervenção Comportamental: ‘Jovens Namorados’”, cujo objetivo
era desenvolver um trabalho de prevenção às DST/AIDS junto a garotos de programa e a comunidade
“homossexual” da “Grande Aracaju” (A BORBOLETA, 2000). No seguinte, também aprovou o “Projeto
Sob a Proteção dos Orixás”, cujo intuito era o de realizar intervenções de combate e prevenção ao vírus
em terreiros de Candomblé (A BORBOLETA, 2002).
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denominação de “grupo de risco” e se procurava envolver diversos perfis
epidemiológicos, com diversificadas orientações sexuais, idades e credo religiosos.
Exemplos desta diversificação foram os projetos do Dialogay desenvolvidos e
aprovados junto ao Ministério da Saúde – Coordenação Nacional de DST/AIDS e
UNESCO. Em 2000 o “Projeto de Intervenção Comportamental: ‘Jovens Namorados’”,
cujo objetivo desenvolveu um trabalho de prevenção às DST/AIDS junto a garotos de
programa e a comunidade “homossexual” da “Grande Aracaju” (A BORBOLETA,
2000). No ano seguinte, também aprovou o “Projeto Sob a Proteção dos Orixás”, cujo
intuito era o de realizar intervenções de combate e prevenção ao vírus em terreiros de
Candomblé (A BORBOLETA, 2002).
Ainda neste período o grupo conseguiu uma vaga titular no “Conselho
Municipal de Saúde” (ROSA, 2005). Contudo, por não conseguir cumprir seus
compromissos trabalhistas, o Dialogay foi denunciado ao Ministério do Trabalho e teve
suas portas definitivamente fechadas.
Cristina, Edilson, Paulo, Rubens e João são/foram militantes envolvidos no
combate ao HIV/AIDS entre as décadas de 1990 e início de 2010. Apesar de engajados
numa causa comum, seus itinerários são distintos. Cristina, Paulo e Rubens não são
mais lideranças na mobilização política LGBT. Apenas Paulo afirma ter se desengajado.
Edilson e João continuam na “luta”.
À exceção de Cristina, que é proveniente de uma família de classe média, as
outras lideranças possuem origens sociais menos abastadas, o que pode ser constatado
pelos graus de instrução de seus avós e pais, além de suas respectivas ocupações.
Apesar disto, os trajetos dos cinco militantes apresentam significativos investimentos
escolares que se traduzem em seus diplomas de nível superior. Cristina, Paulo, Rubens e
João têm em comum uma forte socialização religiosa no seio familiar. Desde crianças
estiveram envolvidos em atividades de “caridade” e “ajuda ao próximo”. Divergindo
dos outros itinerários, Edilson teve em sua socialização primária a forte presença de seu
pai, membro de um “partido de esquerda”. Em plena ditadura militar, Edilson
acompanhou seu pai em reuniões secretas do partido. Nesta experiência, segundo seu
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relato, aprendeu a “ter consciência” e a “ser solidário” observando os comportamentos
dos membros do partido.

Figura 5 – Cartaz de prevenção ao HIV/AIDS do Dialogay (década de 2000)

Fonte: Arquivo pessoal de Francisco

Cristina, de acordo com seus relatos, por influência de sua mãe, aprendeu desde
muito cedo a “ajudar as pessoas”. Graduou-se em História e, após seu casamento, já em
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Aracaju, fez curso técnico em enfermagem para cuidar do marido diabético. Através de
uma rede de amizade estabelecida com José (presidente do Dialogay) e o Dr.
Camisinha, que se iniciou a partir de uma campanha pública para o combate do vírus
HIV no carnaval de 1992, engajou-se no movimento LGBT, apesar de ser
declaradamente heterossexual. Em 1996, candidatou-se ao cargo eletivo de vereadora
em Aracaju, não sendo eleita no referido pleito. Após denúncias de desvio de dinheiro
do projeto da instituição para fins eleitorais, e depois de quatro anos à frente da
organização, a vice-presidente do Dialogay se desengajou da luta. Hoje milita em outras
causas sociais, mantendo outro nível de engajamento com as causas LGBT.

A VICE-PRESIDENTE DO GRUPO DIALOGAY NA DÉCADA DE 1990

Natural do Rio de Janeiro, Cristina tem 59 anos, é filha de pai belga (agente federal,
economista e advogado, e aposentado como delegado em Brasília) e de mãe holandesa
(dona de casa) com forte “vocação para o voluntariado”. Desde criança a mãe de
Cristina a fez participar de entidades e ações beneficentes em sua cidade natal. Seu avô
materno era padeiro, mas teve como um de seus últimos trabalhos formais o de
motorista do embaixador dos Estados Unidos da América. Sua avó materna era dona de
casa e costureira, “uma dama que tocava piano muito bem” 41. Lembra que a mãe
“gostava muito de ajudar as pessoas”, apesar de não ter boas condições financeiras.
Assim como suas irmãs, foi educada dentro do credo católico, vinculadas à “Associação
Luiza de Marilac”, uma entidade beneficente. Em sua infância foi uma “luizinha” que,
ao lado de um adulto, apadrinhava uma pessoa idosa e, semanalmente, recolhiam
donativos para serem entregues. Suas irmãs, depois de adultas, continuaram a se
envolver com trabalhos voluntários na área educacional e na área da saúde. Os filhos de
Cristina foram educados dentro de práticas de participação voluntária. Sua filha, fluente
em inglês e atualmente morando na Europa, trabalhou como voluntária em escolas
públicas lendo histórias em inglês e português para crianças. Seu filho trabalhou como
voluntário com equoterapia. Cristina estudou somente em escolas públicas. Graduou-se
em História (bacharelado e licenciatura) e especializou-se em Arqueologia por
universidades públicas do Rio de Janeiro. Hoje é funcionária pública estadual, lotada na
Secretaria da Cultura, mas atualmente presta serviços na área de inteligência de uma
41

Entrevista concedida ao autor em 05/05/2010.

105

secretaria, não podendo dar detalhes sobre esta atividade. Divorciada, veio morar em
Aracaju por conta do trabalho do marido. Este era diabético e, por conta da doença, ela
resolveu fazer um curso de auxiliar em enfermagem. No carnaval de 1992, “Dr.
Camisinha”, figura importante no combate ao HIV/AIDS em Sergipe, procurava
voluntários/as para a campanha de prevenção na escola em que ela fazia o curso e,
prontamente, ela aceitou o convite. Durante a campanha, Cristina conheceu o presidente
do Dialogay, que estava sozinho num “stand” do Grupo Dialogay e, entre as suas
múltiplas tarefas, precisava dar uma entrevista na televisão. Aproximando-se dele para
auxiliá-lo, ofereceu-se para realizar a entrevista no lugar do presidente e, por equívoco,
foi identificada pelo jornalista como “vice-presidente” da entidade. Ofereceu-se a
realizar uma retratação pelo ocorrido, mas foi convidada a permanecer no grupo. A
partir dali assumiu a função de vice-presidente, espécie de “porta voz” do Grupo
Dialogay de Sergipe, representando-o em eventos, realizando “workshops”, etc. Esse
fato, segundo ela, deu bastante visibilidade à instituição fora do estado. Contudo, suas
declarações de “heterossexualidade”, naquela época, aos jornais (JC..., 1996, p.15), na
tentativa de esclarecer sua orientação sexual e sua condição de mãe e esposa, geraram
desconforto e críticas dos participantes do grupo. Ela própria admite que sofreu muito
preconceito tanto dos homossexuais, que não a aceitavam como “representante”, quanto
dos heterossexuais que a discriminavam por percebê-la como uma “mãe de família” fora
de seu “espaço original”. Em 1996 candidatou-se a vereadora de Aracaju, como uma
representante do “movimento homossexual”, pelo Partido dos Trabalhadores. Como
plataforma defendia causas, consideradas por ela mesma, polêmicas: direitos aos
homossexuais, liberação do aborto e profissionalização/legalização do “movimento
homossexual”. Obteve, todavia, a “inexpressiva” quantidade de cento e dezenove votos.
Afastou-se do grupo em virtude das denúncias de desvio de verba da instituição para
sua campanha. Hoje milita em defesa dos “direitos dos animais domésticos
abandonados”.

Assim como o de Cristina, o itinerário de Rubens, um militante que estreou seu
engajamento em prol dos direitos LGBT no início da década de 1990, expõe uma
importante socialização religiosa experimentada na relação com sua mãe desde a sua
infância, uma mulher católica bastante atuante. Seu engajamento religioso lhe
possibilitou aprendizagens de “trabalhos sociais” e de “caridade”. No itinerário escolar,
de acordo com seu relato, sempre exerceu algum tipo de liderança por onde passou.
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Suas participações como parte do corpo administrativo do centro cívico escolar, do
grêmio estudantil e no Diretório Central dos Estudantes (DCE), renderam-lhe, segundo
ele, não só importantes experiências para o exercício de sua liderança, mas também a
inserção em redes sociais com atores vinculados a partidos políticos e também com os
militantes do Grupo Dialogay. Nota-se que a centralização do Dialogay na sede do DCE
da Universidade Federal de Sergipe propiciou o contato de indivíduos do meio
universitário, na década de 1990, com o grupo gay. Este fato gerou um efeito no
recrutamento e na divulgação do grupo, que naquela década, passou a atrair alguns
estudantes que, posteriormente, iriam se tornar lideranças.
No caso de Rubens, sua relação com o movimento LGBT se estabeleceu em três
momentos distintos de sua vida. Seu engajamento inicial coincidiu com o momento em
que ele entrou na Universidade Federal de Sergipe, em 1990, quando o Dialogay, em
razão do combate à epidemia do HIV/AIDS, consolidava seus laços com a Secretaria
Estadual de Saúde. Dividindo o mesmo espaço físico com o DCE, foi possível a
aproximação de estudantes universitários gays com a associação. Oriundo da militância
estudantil, logo Rubens se vinculou ao diretório e, quase concomitantemente, ao grupo.
As redes de amizades e institucionais também possibilitaram seu engajamento junto ao
GAPA de Sergipe, em 1991. Em 1996, depois de 15 anos à frente do Dialogay, José, o
primeiro e único presidente da associação até então, foi substituído, via eleição, por
Rubens (NOVA..., 1996), com a chapa “Renovar é preciso”. Após sua formatura, sua
rede de relações lhe possibilitou acesso ao cargo de professor no interior do estado.
Retornou ao Dialogay somente em 2000, na gestão de Francisco, amigo na época de
faculdade e também fundador do “Núcleo de Estudos Homossexuais” da UFS. Com a
extinção do grupo, em 2003, e graças à ascensão na prefeitura e no governo estadual do
PT e do PCdoB, partidos que tradicionalmente, ao menos em Aracaju, têm uma íntima
ligação com o movimento estudantil, Rubens foi convidado a ocupar cargos públicos até
o ano de 2009, quando foi aprovado em concurso público.
Sua relação com o movimento LGBT e suas “lutas”, de acordo com sua
entrevista, foram intensas e de “extrema doação”, não havendo uma diferenciação entre
a “vida particular” e a “vida de militância”, envolvendo a totalidade de sua existência,
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caracterizando-se por uma “visão holística” da sua participação política, “onde os vários
aspectos da vida cotidiana e do ativismo são vistos como parte de um todo, sem clara
separação entre eles” (PASSY e GIUGNI, 2000). Portanto, as esferas de engajamento
políticos, de trabalho e de estudo se entrelaçaram todo o tempo nas diversificadas
militâncias que exerceu. Seus relatos afirmam que a participação nas “lutas” constituiu
seu “self”, possibilitando a ele “ser o que é”, formando suas crenças, seus valores
morais, na busca, até mesmo, de uma autocompreensão.

UM NOVO PRESIDENTE PARA O DIALOGAY

Rubens tem 43 anos, é professor de história na rede estadual. É caçula de nove filhos,
cinco homens e quatro mulheres. Seus avós paternos eram agricultores e sem
envolvimentos políticos. Sua avó materna, também sem escolarização, era muito
religiosa. A mãe, costureira, nasceu em Alagoas, é muito católica e realiza trabalhos
sociais. Tem origem pouco abastada. Seu pai era artesão e tinha educação fundamental.
Grande parte dos irmãos tem nível superior (sete deles), poucos deles tiveram
envolvimento com mobilizações políticas, mas afirma que estes não tiveram influência
em seu engajamento, apesar de relatar que uma de suas irmãs é pastora. “Minha mãe
me ensinou a entender o que era trabalhar com os movimentos sociais. Isso na década
de 70 e 80. Ela sempre foi religiosa e atuante. Então eu comecei (o engajamento) dentro
da igreja católica, participando dos grupos de jovens. Quando surgiu a renovação
carismática, na década de 1980, eu participei da formação aqui no estado 42”. Foi
escoteiro aos 10 anos e, aos 13 anos, ingressou num grupo de jovens católicos.
Acompanhava a mãe na entrega de cestas básicas em povoados e orfanatos do interior
sergipano. Na igreja, quase diariamente, além do trabalho de oração, fazia o que
denomina de “trabalho social”. Nas escolas públicas, no período em que estudou,
existiam os centros cívicos, dos quais fez parte, na função de diretor social. Rubens foi
líder de turma nas escolas por onde passou. “Sempre tive essa trajetória de me destacar
42

Entrevistas concedidas ao autor nos dias 17/04/2012 e 23/04/2012
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e participar das atividades da escola. Primeiro em eventos, depois em atividades mais
políticas”. A escola, a mãe e igreja foram importantes referências de aprendizado para o
movimento social. Quando ressurgiram os grêmios estudantis, na década de 1980,
Rubens participou da retomada do grêmio do Colégio Atheneu Sergipense, em 1987,
onde estudava. Recebeu o cargo de diretor cultural do grêmio. Nesse período conheceu
o Grupo Dialogay, cuja sede provisória era perto da escola onde estudava, mas não o
frequentava por ser menor de idade. Quando ingressou na universidade, em 1990, por
conta de sua bagagem política e ser conhecido no meio estudantil, em um ano após sua
chegada, envolveu-se nas eleições do centro acadêmico e foi eleito coordenador geral.
Em 1992 houve eleições para o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFS e para a
Associação Atlética Universitária (AAU). No período no 2º grau mantinha amizades
com pessoas ligadas ao PCB e na universidade ao PT. Neste período, início da década
de 1990, começou a visitar o Grupo Dialogay. O contato com a instituição, neste
período, se deu através da universidade, pois o Dialogay utilizava o espaço do DCE para
suas reuniões. Na universidade era um dos poucos “gays assumidos” e ligados aos
movimentos sociais. Nesse período começou a realizar campanhas de prevenção, junto
com o Dialogay, do HIV/AIDS. Em 1995 o Dialogay recebeu verbas para a execução do
primeiro projeto de prevenção HIV/AIDS. Rubens afirma que ora concentrava sua
energia no Dialogay, ora no movimento estudantil e. Em outros investia sua energia no
seu engajamento junto ao GAPA, onde também era voluntário. Em 1996, após denúncia
da má utilização do dinheiro do edital Ministério da Saúde, Rubens é indicado por uma
comissão como novo presidente do Dialogay, com objetivo de investigar as denúncias
de uso irregular de recursos. Após pouco mais de seis meses, ainda em 1996, retirou-se
da presidência. Neste mesmo período também fundou, com outros estudantes
universitários, o “Núcleo de Estudos Homossexuais” da Universidade Federal de
Sergipe. A experiência o aproximou de Francisco, estudante de Ciências Sociais que se
tornaria presidente do Dialogay em 2000. Ao se formar, em 1997, foi convidado para
dar aulas numa cidade do interior, a convite de pessoas que o conheciam dos
movimentos sociais em Aracaju. Esta experiência durou quatro anos. Durante este
período além de dar aula ajudou a organizar uma biblioteca da cidade, utilizando-se de
seus conhecimentos sobre organização de arquivos. Em 2000 foi convidado pelo então
presidente do Dialogay, Francisco, e seu ex-colega da UFS, para retornar ao grupo.
Entrou na instituição novamente no ano seguinte, em 2001, inicialmente dando
assessoria a respeito dos projetos e, em seguida, tornando-se coordenador de um projeto
voltado para adolescentes. Em julho de 2002 recebeu um convite, de pessoas ligadas ao
período de movimento estudantil da UFS, para trabalhar na Secretaria Municipal de
Saúde, onde passou sete anos. Esse período coincidiu com a ascensão do PT e PCdoB
na prefeitura de Aracaju e no governo do Estado. Inicialmente Rubens exerceu o cargo
de coordenador administrativo do Programa de Saúde Mental do município, trabalhando
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com oficinas de educação no Centro de Apoio Psicossocial (CAPS). Depois foi
deslocado para o setor de eventos na coordenação de comunicação da Secretaria de
Saúde, coordenando em seguida para a criação da biblioteca do Centro de Educação da
Saúde, para capacitação e treinamento na secretaria de saúde. Nos últimos dois anos na
secretaria, Rubens trabalhou com o grupo de teatro. Após a extinção definitiva do
Dialogay, do qual foi novamente interventor no período de crise, afastou-se das
associações e das lutas LGBT. Em 2009 assumiu a vaga de professor da rede estadual
de ensino, desligou-se da secretaria municipal de saúde, mas exerce sua militância na
escola. “Eu continuo sendo militante da causa, daquilo que eu acredito”. Rubens
percebe que sua militância era de extrema doação à causa, pois sua vida particular e
seus engajamentos (militância estudantil e militância LGBT) se misturam o tempo todo.
“Eu busquei os movimentos religiosos, o movimento estudantil e o movimento
homossexual, primeiro para me entender. Hoje eu entendo que fui buscar as respostas
para mim mesmo [...]”. Rubens reconhece que engajamento no movimento LGBT lhe
proporcionou ser o que é. Suas lutas o ensinaram a evitar contaminação com o HIV e o
afastaram da violência.

No engajamento de João é possível notar uma importante socialização, fruto de
sua relação com a avó, que segundo ele, era uma liderança religiosa no bairro onde
morava. Ainda muito cedo adquiriu o gosto pela “caridade”. A principal característica
no seu itinerário militante é sua multiposicionalidade em diferentes “movimentos
sociais”. Da militância estudantil iniciada em sua adolescência, com a ocupação de
importantes cargos de liderança estadual, às militâncias partidária, negra e LGBT, João
demonstra um intenso envolvimento com as “lutas” e com as instituições da qual fez e
faz parte, atualmente articulando estas três últimas “bandeiras”. Na sua longeva vida
militante (24 anos de militância), as redes de amizade parecem ter sido um importante
meio para o ingresso e para a manutenção de seu engajamento. Sua amizade e
admiração por professores em seus anos iniciais na escola foram importantes na
construção de sua visão de mundo e visão de si como um militante de “esquerda”, pois
como apontam Passy (1998) e Passy e Giugni (2000; 2001), as redes sociais modelam o
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quadro interpretativo dos indivíduos. “As relações sociais criam e reproduzem uma
estrutura de significados que contribuem para a definição das percepções individuais
sobre participação política” (PASSY e GIUGNI, 2001, p. 130). Assim, as amizades
posteriores com militantes do PCdoB, PT, movimento negro e militância LGBT
reforçaram ainda mais a percepção sobre a importância de sua participação na
mobilização política. Como no caso Rubens, o fato do DCE da UFS sediar o Dialogay
propiciou sua aproximação do grupo, pois João frequentava o espaço que era
considerado por ele um “polo dos movimentos sociais”.
Seu engajamento no movimento LGBT se deu quase que concomitantemente ao
seu ingresso no “combate ao vírus HIV” no início da década de 2000, quando
coordenou, no Dialogay, o projeto “Sob a proteção dos Orixás”. A partir desta
experiência e de articulações políticas, em 2005, na prefeitura de Aracaju, inseriu-se na
Secretaria de Saúde e, em 2010, passou a responder pela coordenação municipal do
Programa de Combate DSTs/AIDS. Tentou por duas vezes torna-se vereador em
Aracaju, mas não logrou êxito em nenhuma das tentativas. Com a ascensão do DEM na
prefeitura de Aracaju em 2013, João migrou suas atividades para o governo do Estado
sob a administração do PT.

UMA LIDERANÇA MÚLTIPLA
João nasceu em 197243, num bairro da zona norte da capital sergipana. Sua família
materna é de Aracaju e a paterna do centro sul do estado. De origens humildes e
escassos estudos, o avô materno era pedreiro e a avó ambulante. Muito católica, sua avó
tornou-se uma importante liderança no bairro e exerceu forte influência em sua vida,
fazendo-o participar, quando criança, da “Legião de Maria” onde desenvolveu trabalhos
de caridade, visitando orfanatos e asilos. Seu pai migrou para a capital ainda jovem e
exerceu várias funções de trabalho: foi pescador, trabalhou em posto de gasolina e
pedreiro. Conseguiu se formar em contabilidade e tornou-se funcionário público do
43
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estado (contador da Secretaria Estadual da Fazenda). Sua trajetória escolar foi realizada
em escolas públicas, ora em instituições periféricas, ora em instituições mais centrais.
Aos 16 anos, em 1988, em meio à retomada dos grêmios estudantis livres, fechados na
ditadura militar, candidatou-se a participar de uma chapa como terceiro orador, o último
cargo. Neste mesmo período, filiou-se à União da Juventude Socialista, mas por ser
menor de idade, não se filiou ao PCdoB (Partido Comunista do Brasil), filiando-se à
base de estudantes secundaristas do PCdoB. Em sua segunda candidatura ao grêmio, no
ano seguinte, já participaria como presidente do grêmio, função que exerceu entre os
anos de 1989 e 1990. A partir do ingresso no PCdoB, percebeu que os movimentos
sociais tinham uma importância grande na transformação da sociedade, que considerava
ruim, principalmente pelas desigualdades sociais. Fez um estágio numa empresa de
telecomunicações, no comércio, mas sempre colocava a militância à frente dos estudos e
trabalho. Transferiu-se para outra escola, na zona sul da cidade, com o objetivo de
fundar um grêmio livre e para cursar “técnicas bancárias”. Estudou um ano, mas no
segundo ano foi proibido de renovar a matrícula. Terminou não assumindo a presidência
do grêmio, pois era diretor da USES (União Sergipana dos Estudantes Secundaristas) e
vice-presidente da UMESA (União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de
Aracaju). Concluiu o 2º grau através de supletivo. Sua visão de mundo “esquerdista”,
segundo sua análise, é fruto do contato com um professor de redação no ensino
fundamental, que foi fundador do PT, da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em
Sergipe e dos sindicatos dos professores do estado e do município. “Ele provocou muito
isso dentro de mim, essa vontade de revolucionar, de transformar a sociedade, de
contribuir com essa luta”. No ensino médio teve contato com outro professor, poeta e
ator de um grupo local, que também o estimulou a continuar com a luta. “Essas pessoas
me impressionaram com seu estilo de vida, pela intelectualidade que demonstravam e
pela sensibilidade e preocupação com a realidade social”. No início da década de 1990
se afastou do PCdoB e ingressou no “movimento punk”, pois queria algo mais
“radical”. Mas no ano de 1992, foi convidado por amigos a retornar ao partido em
virtude da eleição, o que o fez deixar o “movimento”. Seu contato com o “mundo do
trabalho” começou a entrar em conflito com sua militância. Em 1993 foi aprovado num
concurso público, passando a trabalhar num hospital estadual no interior. Contudo,
depois de sete meses, pediu exoneração do serviço. Após este período, já na capital,
trabalhou em vários locais no comércio: garçon, chapeiro em lanchonete e cozinheiro.
Concomitantemente à suas atividades laborais, envolveu-se em eventos e cursos
artísticos. Num deles, entrou em contato com a “mobilização negra”. Sentia, entretanto,
que no “movimento negro” não tinha o mesmo espaço e mesmo respaldo que os outros
negros, em sua análise, por ser homossexual. Relatou ter ido ao Grupo Dialogay
algumas vezes, não por conta de sua “orientação sexual”, mas porque o grupo estava
sediado num “polo dos movimentos sociais” (movimento estudantil, grupos de teatros),
o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal de Sergipe.
Começou a frequentar o grupo, assiduamente, a partir de 1999, na gestão do último líder
da instituição. No período passava por diversos problemas pessoais com a família e
estava desempregado. Convidado a fazer parte do grupo, foi morar com outros
“militantes homossexuais” (8 ou 9 pessoas), numa casa alugada pelo então presidente.
Lá começaram a montar projetos e dar visibilidade ao grupo. Aprovaram seu primeiro

112

projeto em 2000. Avalia que sua incursão no “movimento homossexual” foi vista como
um problema para a família, principalmente pelo fato de “assumir publicamente sua
homossexualidade”. Em contrapartida, seu engajamento era estimulado pelos membros
do PCdoB. No Dialogay foi secretário e depois foi vice-presidente e coordenou um
projeto de prevenção ao HIV/AIDS para os terreiros de candomblé em 2002 (Projeto
“Sob a proteção dos Orixás”). Após a extinção do Dialogay fundou uma organização,
em 2003, com outros membros do antigo grupo, a Associação de Defesa Homossexual
de Sergipe (Adhons). Neste período, o PT numa coligação o PCdoB assumiu a
prefeitura da capital. João estava desempregado e então cursava Pedagogia em uma
faculdade privada. Foi ao encontro de um amigo do PCdoB que havia passado a ocupar
a Secretaria de Assistência Social e pediu um emprego. Por seu perfil, foi alocado no
PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). Não chegou a concluir o curso de
Pedagogia, pois foi “convidado” a se retirar em virtude de uma manifestação que fez
com outros alunos contra a demissão de um professor. Em seguida, a convite de outro
membro do PCdoB, o então presidente da Fundação de Cultura, Turismo e Esportes
(Funcaju), passou a exercer um cargo na Coordenadoria de Etnias do órgão. A falta de
tempo livre para a militância, em virtude no trabalho na virtude no trabalho na Funcaju,
fez com que ele optasse pelo trabalho na prefeitura. João passou 10 meses à frente da
Adhons. Praticante do candomblé, em 2004, João assumiu a função de ogan no terreiro
que frequenta. Além de ser o responsável por tocar os tambores nos rituais e realizar os
sacrifícios de animais, o ogan exerce uma “função civil” de proteção da religião, com a
incumbência de gerar prestígio e renda para as festas44. Neste ínterim, ingressou no
curso de História numa universidade privada do Estado, concluindo seu curso em 2007.
Por três anos foi presidente do centro acadêmico, sendo reeleito, duas vezes. Em 2008
concluiu sua monografia de especialização em “ensino de história”, com a temática
“Observando as práticas de saúde no terreiro de candomblé”, num cruzamento de suas
militâncias, “negra” e no “combate ao HIV/AIDS”, com o “mundo acadêmico”. Em
2005 foi transferido para a Secretaria Municipal de Saúde e começou a trabalhar no
“Programa de Combate às DSTs/AIDS” em virtude de suas experiências no Dialogay,
fazendo “a interlocução entre o poder público e a sociedade civil”. Em 2010 assumiu a
função de Coordenador do Programa DST/AIDS na Secretaria Municipal de Saúde.
Candidatou-se em 2008 pelo PCdoB a vereador da capital. Afirma que a candidatura
não foi planejada. Sua plataforma era a “defesa da diversidade”, a luta contra o racismo
e homofobia. O slogan de campanha: “Eu voto na diversidade”. Em 2009 fundou a
União de Negros pela Igualdade (UNEGRO/SE) da qual é coordenado geral e atual
diretor nacional LGBT. No ano de 2012 se candidatou novamente ao cargo de vereador
da capital sergipana pelo PCdoB, mas não logrou êxito novamente, obtendo 993 votos.
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Em consonância com os trajetos dos agentes LGBT envolvidos no “combate ao
HIV/AIDS” na década de 1990 até agora averiguadas, a biografia de Paulo também
apresenta uma representativa socialização religiosa em sua infância, incentivada por
uma de suas avós. Na década de 1990, essa socialização ganhou outros contornos a
partir de seu envolvimento com a Prelazia do Xingu. Diferente da mobilização religiosa
fundamentada na “caridade”, as primeiras experiências religiosas de Paulo se deram na
região norte do país, especificamente no estado do Pará, na cidade de Altamira, junto à
Prelazia do Xingu. Esta localidade fez parte, a partir da década de 1970, do projeto de
colonização da região amazônica no governo Médici, denominado de Plano Nacional de
Integração (PIN).
A rodovia Transamazônica era o principal símbolo do processo de colonização
construído pelo estado e, em suas circunvizinhanças, foram erigidas comunidades a
partir das quais surgiram movimentos sociais que empunhavam bandeiras em defesa da
reforma agrária, contra a violência, da saúde para todos, da organização dos mais pobres
e da formação de um partido político, o PT. Esses movimentos tinham apoio maciço de
padres e freiras intitulados de progressistas e vinculados à Teologia da Libertação
(ALVES e GOMES, 2012).
Além de se empregar na prelazia, suas relações de amizade com os religiosos
ativistas aproximaram-no do PT, partido ao qual se filiou na década de 1980. Em
Aracaju, na década de 1990, manteve sua filiação e candidatou-se a um cargo eletivo em
1992, sem sucesso. Apesar deste fracasso, através das relações de amizade com os
“companheiros” de partido, assumiu um cargo comissionado de assessor de um
deputado estadual do PT por dez anos.
Neste período conheceu o Dialogay, pois o presidente do grupo costumava
frequentar a Assembleia Legislativa em busca de apoio financeiro para as atividades
principalmente vinculadas à prevenção do HIV/AIDS. Estabeleceu uma participação
discreta neste momento, mas com o ingresso na UFS conheceu Francisco e Rubens,
também estudantes. O grupo de amigos foi significativo para o engajamento de Paulo a
partir da década de 2000, quando assumiu o cargo de primeiro secretário da associação.
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Seu desengajamento das “lutas LGBT” se deu com a dissolução do grupo e com o
aparecimento de “outras questões da vida”.
Seu engajamento religioso, agora vinculado ao espiritismo, segundo ele,
possibilitou-lhe perceber muitas coisas diferentes em relação à participação no grupo e à
sua autoimagem que o fizeram decidir em não mais participar da mobilização. Diz-se
decepcionado com o movimento, fato que o afastou das pessoas, quebrou seus vínculos
de amizade, inclusive com atritos pessoais com uma das lideranças da associação. Seu
desengajamento também coincidiu com sua aprovação num concurso público da
prefeitura. A ligação entre as principais esferas de vidas (trabalho e estudo) de Paulo e a
esfera do engajamento no movimento LGBT foram enfraquecidas, mudando até mesmo
a sua compreensão sobre a importância de sua efetiva participação na mobilização.

DA MILITÂNCIA RELIGIOSA À LGBT E SEU REVERSO
Paulo tem 43 anos45 e nasceu no interior do estado do Pará. Seu avô paterno, libanês
radicado no Brasil, era caixeiro viajante e revendia mercadorias nos rios da região.
Depois se tornou comerciante no ramo de panificação. Sobre sua infância, recorda-se
de sua convivência com a avó paterna, dona de casa sem instrução escolar, que o levava
sempre à missa, pois era uma mulher bastante católica, mas não exercia nenhuma
função de liderança na igreja. Seu avô materno, que sabia apenas ler e escrever, era um
funcionário municipal e filiado a um partido político da época do qual Paulo não se
recorda. Seus pais eram funcionários federais e se mudaram para Sergipe no período em
que o governo Collor estava desativando suas unidades de trabalho no Pará,
estabelecendo-se em Aracaju em 1991. A mãe tem o 2° grau completo e o pai tem o 1º
grau. Desde adolescente esteve engajado aos movimentos sociais da igreja católica em
sua cidade natal e realizava trabalhos com as comunidades locais. Na sua trajetória
escolar estudou em uma escola SESI, do início de sua escolarização até o ginásio.
Posteriormente foi transferido para escola de freiras, onde estabeleceu um “engajamento
religioso”, participando das missas e datas festivas da escola. Em 1985, no início do 2º
grau, seu nível de engajamento se modificou, foi o momento em que passou a
45
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protagonizar atividades dentro da igreja, com participações na prelazia do Xingu,
vinculando-se às atividades da igreja e estabelecendo laços de amizade com os membros
eclesiásticos envolvidos com os movimentos sociais engajados em diferentes lutas
(visitas às comunidades pobres, comunidades indígenas, relações com os movimentos
sindicais e denúncias sobre exploração sexual infantil). Neste período, tornou-se
funcionário da prelazia, após ser demitido da escola onde era professor. Permaneceu
nesta atividade até 1989, quando veio para Aracaju. Paulo filiou-se ao PT no Pará na
segunda década de 1980. Hoje está desligado do partido, mas logo após chegar a
Aracaju, candidatou-se a vereador pelo PT. Na capital sergipana iniciou suas atividades
na igreja do bairro onde morava, mas as atividades eram exclusivamente religiosas, pois
a proposta da igreja destoava do tom engajado das igrejas existentes no Pará.
Desvencilhou-se da crença católica em 1998 e começou a frequentar reuniões da
doutrina espírita, onde passou a desenvolver trabalhos de “caridade”. Por intermédio de
amigos da universidade conheceu pessoas ligadas ao espiritismo. Através de seu
engajamento com o PT de Sergipe e de sua experiência no movimento social paraense,
tornou-se assessor durante dez anos (cargo comissionado) de um deputado estadual
sergipano em 1992. Este deputado apoiava a “causa homossexual” naquele período,
sendo bastante próximo do grupo Dialogay. Nos anos 1990, Paulo participou ativamente
do Dialogay, mas com certa restrição, em virtude do seu temor em expor sua
“orientação sexual” naquele momento e da forma como a defesa dos homossexuais era
feita pela organização e pelo seu presidente na época, com certo “espalhafato” e
“exagero”. “Eu mesmo me engajei, mas tinha dificuldade porque você tem família, você
não pode se expor de certa maneira porque gera os conflitos em casa e você às vezes
depende de casa. Você não pode puxar a toalha da mesa.” Apesar disso, ainda
representou o Dialogay em eventos nacionais, como as reuniões da ABGLT, em 1995.
Ao frequentar a UFS estabeleceu um laço de amizade com Francisco, então estudante de
Ciências Sociais. Francisco, no final de 1999, tornou-se presidente do Dialogay. Paulo
então foi convidado a compor o quadro dirigente do grupo, assumindo a função de
primeiro secretário. No período percebeu que tinha pouco conhecimento para participar
do movimento LGBT, apesar de ter tido participações em outras mobilizações, tinha
pouca consistência nos debates acerca da temática que envolvia aquele tipo específico
de engajamento. Tanto é que fazia muito mais um serviço burocrático de confecção de
atas. “Eu fui por questões de amizade, mas nada muito estudado, com critério”. Relata
que no período da gestão de Francisco, denominada “A borboleta”, vários profissionais
liberais se aproximaram da instituição. Este fato gerou, segundo sua análise, uma visão
diferenciada de que o movimento LGBT não se tratava apenas de um “bando de bichas
loucas” que faziam festa, pois estavam em busca da cidadania. Inicialmente era
voluntário, mas depois participou de um projeto, quando recebeu remuneração por
algum tempo. Após a extinção do grupo, desvinculou-se da militância LGBT. Desde
então se engajou com maior afinco à doutrina espírita, pois se decepcionou com muitas
coisas do movimento LGBT. Em 2003 fez o concurso para a saúde no município de
Aracaju e hoje trabalha no arquivo deste órgão.
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O trajeto de Edilson se diferencia dos demais agentes anteriormente citados
envolvidos na “luta contra o HIV/AIDS”. Inicialmente, conforme seus relatos, pode-se
apontar que não houve uma socialização religiosa em sua infância ou juventude que, de
alguma maneira, explique seu “interesse” em “ajudar os outros”, como no caso de
outras lideranças da “causa”. Na infância, no entanto, dividiu com seu pai a experiência
de frequentar os bastidores de um partido político. Seu pai era ativista do PCB e viveu
secretamente sua militância socialista durante os anos da ditadura militar. Edilson o
acompanhava nas reuniões do partido, pois era levado involuntariamente para que a
família não desconfiasse do ativismo político de seu genitor. As amizades forjadas
dentro do partido, experimentadas pelo pai, levaram-no à aprendizagem da
“solidariedade” e da importância da participação política.
Durante o colegial (atual ensino médio), no início da década de 1980, Edilson
militou no “Movimento Revolucionário 8 de outubro”, uma “facção de esquerda”
disposta à luta armada contra a ditadura. Contraditoriamente, em paralelo à sua
militância partidária, nutria o desejo de ser policial militar. Entretanto, por seu
envolvimento político foi perseguido e desistiu de seu sonho. Após este episódio seu
investimento militante realizou-se junto às entidades estudantis sergipanas, assumindo
cargos a partir de 1984 na USES (União Sergipana de Estudantes Secundaristas),
tornando-se presidente da organização entre os anos de 1985-1988. Em seguida, na
segunda metade da década de 1980, em virtude de sua “militância de esquerda” e da
“militância estudantil”, teve contato inicial com o Grupo Dialogay, que frequentou até o
início da década de 1990 quando fundou o Grupo Axé Kizomba, dividindo-se entre as
militâncias partidária, negra e LGBT.

OUTRO LÍDER ENVOLVIDO EM MÚLTIPLAS “LUTAS”
Edilson nasceu em Aracaju e tem 50 anos. É presidente do Grupo Axé Kizomba, ONG
de cultura afro e LGBT em Aracaju, criada em 1989. Também foi presidente do grupo
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LGBT “APA-Plus” (Associação Parada do Arco-Íris Pela Liberdade e União Sexual)
fundado em 2001 e extinto em 2004. Licenciado em pedagogia, arte-educação e
história, é professor da rede pública de ensino em dois municípios. É filho de uma prole
de seis irmãos no casamento com sua mãe e mais dezesseis de outros relacionamentos
do seu pai. Seu avô materno era militar do exército e tinha como nível de escolaridade o
ginasial, a avó materna era dona de casa. Em relação à sua família paterna, o avô
estudou até a terceira série, tinha como credo o candomblé e era empregado de uma
usina de açúcar em Laranjeiras/SE. Seu pai nasceu em Laranjeiras, estudou até a sexta
série e veio morar em Aracaju aos 16 anos de idade, na tentativa de melhorar sua vida.
Tornou-se funcionário público do estado, exercia a função de porteiro, mas trabalhou
em função desviada na secretaria de uma importante escola pública em Sergipe, o
Colégio Atheneu Sergipense. Sua mãe foi membro da Igreja Pentecostal do Brasil, era
dona de casa. Desde criança Edilson acompanhou seu pai em encontros de participante
do PCB (Partido Comunista Brasileiro) em Aracaju, nas décadas de 1960 e 1970. Ele e
a família desconheciam a situação de clandestinidade de seu pai nas reuniões do partido
em pela ditadura militar. Naquela época seu pai fazia parte da “retaguarda do partido”,
dando assistência às famílias de presos políticos. Edilson sempre foi incentivado a ler e
se informar, “porque todo comunista que se preze é um intelectual46”. Estas
experiências o levaram a desenvolver uma “consciência” sobre a importância das lutas
políticas. No início de sua adolescência, aos 12 anos, contou para sua mãe sobre sua
sexualidade, mais tarde fazendo o mesmo com seu pai. Nunca teve problemas com sua
família em relação à orientação sexual, apesar de sua mãe acreditar que sua
homossexualidade era passageira, coisa de adolescente. Nesta época, iniciou a atividade
de “locutor mirim” num programa esportivo em uma rádio. Estudava pela manhã e
trabalha à tarde, durante 3 meses. Contudo foi proibido de continuar a atividade por
conta das convicções religiosas de sua mãe. Após esta experiência frustrada, iniciou
uma atividade voluntária com sua tia, professora com curso normal, de alfabetização de
adultos. Edilson sempre estudou em escolas públicas, da educação infantil ao segundo
grau. Na escola teve vários professores homossexuais que o influenciaram. Quando
concluiu o 2º grau tentou por dois anos consecutivos entrar na universidade pública,
mas não obteve êxito. Neste ínterim, sua prima, com quem conviveu e estudou neste
período, foi acometida por um surto psicótico. Traumatizado, Edilson decidiu parar
momentaneamente os estudos e dedicar-se às artes (teatro e dança), onde conseguia
algum dinheiro para se sustentar. Quando concluiu o colegial, em 1982, já militava seu
no primeiro grupo de participação política, o “MR8” (“Movimento Revolucionário 8 de
outubro”), uma facção de “esquerda”. Neste mesmo período serviu ao exército e
participou, dentro do quartel, do movimento de questionamento dos direitos dos
militares de diversas patentes e sobre a proibição de escolher o presidente da república.
Distribuiu panfletos nos armários da corporação, graduados, não graduados e praças,
questionando porque eles não tinham direito ao voto. Dentro do serviço militar também
encontrou outros homossexuais com quem se reunia rotineiramente para conversar
sobre a homossexualidade e as razões que os levavam a servir o exército. Após esta
46
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passagem pelo exército prestou concurso para a polícia militar. Aprovado, mudou-se
para Recife com o objetivo de realizar o curso de formação de sargento . Após seis
meses, candidatou-se como orador da chapa do grêmio da academia de formação de
oficiais. Neste período sofreu perseguições dos superiores da corporação por sua postura
combativa em relação às tentativas de aborto de uma estudante que engravidara de um
oficial. Suas notas finais no curso não foram publicadas. Queriam que em Sergipe ele
servisse como cabo, mas Edilson tinha notas para ser sargento. Decidiu que seria
melhor abandonar a carreira de policial militar e iniciou seus estudos num “curso
normal”. Em 1989 ingressou numa faculdade particular de Pedagogia, mas apenas
concluiu o curso em 2002. Seus estudos sempre eram suspensos em virtude de seu
engajamento na “juventude comunista” e de suas viagens. Na sua experiência dentro do
exército e no curso de formação de sargentos fez amizades com os homossexuais que
por lá se reconheciam. Dentro do Partido Comunista Brasileiro (PCB), o debate sobre
homossexualidade, em seu período, era uma discussão aberta, na década de 1980,
diferente do PCdoB. Afirma que adquiriu muito da “solidariedade” do partido
comunista. Edson fez parte do “Suplemento para a Juventude do PCB” na década de
1980, e sempre expunha a questão dos “direitos homossexuais”. Na década de 1980
visitou Cuba por duas vezes. Nesse período apenas estudava e ministrava oficinas de
teatro, tinha “tempo livre para militar”. Foi secretário geral da USES (União Sergipana
dos Estudantes Secundaristas) de 1984, como estudante da escola normal. Em abril de
1984, chegou a ser preso pela polícia militar junto com outros colegas da USES que
lutavam pela meia passagem dos estudantes e contra a remoção de um professor da
Escola Normal. Ao final daquele ano, após um congresso da USES, foi eleito
presidente, cargo que ocupou entre os anos de 1985 a 1988. No ano seguinte, 1985,
ganhou do partido comunista e da União Soviética uma bolsa de estudos para fazer um
curso superior, em virtude de seu engajamento, mas desistiu da mesma em virtude de
um acidente ocorrido com seu pai. Em 1986 foi eleito diretor da União Brasileira de
Estudantes Secundaristas (UBES) representando a região nordeste e depois foi diretor
de assistência estudantil. Era único participante assumidamente gay dentro da UBES
que falava sobre homossexualidade e “juventude”. No período em que foi presidente da
USES e diretor da UBES frequentava o Dialogay, mas seu engajamento no “movimento
homossexual” era limitado por suas ocupações políticas. Entre as décadas de 1980 e
1990, foi presidente de uma escola de samba, localizada no bairro Santo Antonio (zona
norte), com participação de vários homossexuais da cidade. Hoje é patrono da escola,
contribuindo financeiramente com a compra de instrumentos. Em 1984, por indicação
política, tornou-se funcionário público da prefeitura de Aracaju como professor de
oficinas de arte (teatro e dança afro). Permaneceu catorze anos como funcionário
público da prefeitura e exerceu funções de direção de creches e de centro sociais. Suas
participações em “blocos de carnaval” e “blocos afro”, na periferia da cidade, renderamlhe solicitações dos participantes para que, em 1989, fundasse o Grupo Axé Kizomba.
Este, inicialmente, caracterizou-se por ser um espaço de “valorização da cultura afro”.
Contudo, três meses após sua inauguração, decidiu-se que o mesmo deveria criar um
núcleo homossexual de debates e mobilização social. Este processo foi desencadeado a
partir da percepção de que nos ensaios que o grupo realizava, ao se preparem para as
apresentações artísticas, gays efeminados era discriminados. Outros grupos de dança e
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do “movimento negro” chegaram a questionar Edilson se o grupo por ele fundado era
“afrogay”. Edilson e seu grupo participavam das vigílias pelas vítimas do HIV/AIDS
realizadas pelo Dialogay no início da década de 1990. O grupo está vinculado à
Secretaria de Estado da Saúde e realiza trabalho de distribuição de preservativos.
Afirma que sua militância tem várias frentes: o combate à pedofilia, à prostituição
infanto-juvenil, a defesa dos direitos humanos e a prevenção ao HIV/AIDS. A ONG
também luta pela igualdade racial. O quadro de participantes do grupo, no entanto, tem
baixa escolaridade. No ano de 1995, Edilson sofreu perseguições políticas na prefeitura
de Aracaju, sendo demitido do cargo que ocupava desde 1984. No ano seguinte retornou
a trabalhar no gabinete do prefeito (PMBD) com cargo comissionado na gestão de
1997-2000. Neste período decidiu se preparar para concursos públicos, sendo admitido
como professor em duas prefeituras próximas à capital, tendo dois vínculos
empregatícios. Em uma destas cidades ajudou a criar outra associação LGBT, da qual
também é coordenador e, através de sua articulação política, envolveu-se com políticas
públicas para os LGBT da cidade (uso do nome social pelo segmento trans, luta pela
implantação de uma coordenação municipal de diversidade sexual, Parada LGBT e
apoio aos portadores do HIV). Atualmente Edilson tem expectativas de fazer um curso
de mestrado em educação.

Os itinerários de Cristina, Edilson, Paulo e Rubens apresentaram modalidades
engajamentos com poucas possibilidades de ocupação de cargos eletivos, cargos
públicos de maior prestígio ou mesmo cargos de maior destaque dentro do quadro
nacional de lideranças no âmbito da militância LGBT. Seus trajetos apresentam
momentos de intenso engajamento com as “lutas” que se interligam com tentativas de
ampliação de atuação em outras esferas políticas (participação em partidos políticos e
envolvimento com outros movimentos e outras “causas sociais”). No caso de Cristina
até sua família47 esteve envolvida em manifestações forjadas por ela e o Grupo
Dialogay, o que demonstra a intensa vinculação de sua militância com outras esferas de
sua vida. Entretanto, como observado anteriormente, os problemas financeiros da
47

Durante a celebração de um “casamento” de dois homossexuais realizado pelo Dialogay em 1996, os
filhos de Cristina foram porta-aliança da cerimônia. Este fato, segundo ela, gerou uma série de
questionamentos e desconfortos para as crianças entre seus colegas na escola, pois fotos foram
estampadas num dos jornais de maior circulação de Sergipe (HOMOSSEXUAIS..., 1996).
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associação durante sua gestão e denúncias de desvio de dinheiro público destinado aos
projetos do grupo para sua campanha eleitoral afastaram-na da militância.
Paulo e Rubens distanciaram-se da militância em outras circunstâncias.
Observou-se o desengajamento de Rubens motivado, em parte, por questões afetivas
que envolveram desavenças com outra liderança e uma “desilusão” com o movimento.
Além disso, como Paulo, o fato de ter assumido um emprego público e atingido, em
certa medida, uma estabilidade financeira, distanciou o mundo do trabalho de ambos de
suas atividades militantes. Apesar de todo envolvimento ideológico destes militantes,
não se deve perder de vista o fato de que, por algum tempo, o engajamento também
representou uma oportunidade participação em projetos remunerados.
À exceção dos itinerários das demais lideranças implicadas na “luta contra o
HIV/AIDS”, a militância de João apontou um crescente envolvimento deste agente com
a “bandeira” ao longo da década de 2000 e a reconversão de seu capital militante em um
importante posto público ligado ao combate do HIV/AIDS em Aracaju. É provável que
esta reconversão tenha tido menor relação com o acúmulo de capital escolar, dado o fato
do agente não ter formação na área de saúde ou administrativa, do que às redes sociais
constituídas ao longo de sua militância partidária no PCdoB, partido que esteve à frente
da prefeitura da cidade durante os últimos doze anos.
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V - OS ANOS 2000 E 2010: NOVAS “LUTAS” E NOVOS ATORES EM AÇÃO

5.1 Expertises e outras modalidades de engajamentos na luta “contra a homofobia”
em Aracaju

A “luta contra o HIV/AIDS” possibilitou o surgimento de “novas lutas”, ou
ainda, a estruturação de “velhas causas”, como aquela contra a violência dirigida aos
homossexuais e LGBT, recategorizada como de “combate à homofobia”. Isso se deveu,
em parte, pelo trabalho interventivo de prevenção à epidemia que, a partir da década de
1990, gerou o fomento de políticas afirmativas para os segmentos LGBT.
Contemporaneamente, a noção de “homofobia”, argumenta Junqueira (2007),

[...] comparece com frequência nas falas cotidianas e institucionais de
atores dos mais diversos setores sociais. Homens e mulheres da mídia,
da educação, da cultura, da saúde, da justiça, dos movimentos sociais,
entre outras áreas, vêm apontando os dedos para a questão
denunciando ou finalmente admitindo: a homofobia é um grave
problema social (JUNQUEIRA, 2007, p. 147).

Apesar de Ramos e Carrara (2006) afirmarem que as denúncias de “violência
contra homossexuais” representaram, desde a década de 1980, um tema central para a
“mobilização homossexual”, não seria equivocado afirmar que, tais denúncias foram
menos recorrentes, tiveram menor repercussão e provocaram menos respostas dos
poderes públicos do que a partir da década de 1990. Naquele período também não se
fazia uso de nenhuma categoria específica para descrever o fenômeno que, em algumas
circunstâncias, era descrita como “violência anti-gay”, em outros como “violência
contra homossexuais” e, até mesmo, “holocausto gay” (Figura 6).
Segundo Facchini (2009), a relação entre sexualidade e direito, no Brasil, tem
sido conjugada a partir das atuações dos movimentos feminista e “LGBT”. Em Aracaju,
por exemplo, um debate sobre a “violência de gênero” foi acolhida pelo Dialogay ainda

122

no final da década de 1980 (DIALOGAY..., 1989). A inauguração de uma “Delegacia
das Mulheres”, em 1986, levou o grupo a se pronunciar contra a violência destinada,
principalmente, às mulheres “negras e homossexuais”.

Figura 6 – Manual de prevenção à violência “anti-gay” produzido pelo Dialogay
(início da década de 2000)

Fonte: Arquivo do Grupo Dialogay de Sergipe

Em 1991, ao comemorar 10 anos de existência, o grupo realizou uma campanha
contra a “Violência Anti-Gay” que permeava a sociedade sergipana (Figura 7).
Assassinatos, espancamentos, agressões morais e até estupros foram denunciados como
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recorrentes na capital do estado, principalmente durante a “vida noturna” dos
“homossexuais”, ou ainda, por seus “parceiros” (GRUPO..., 1991).
Um evento semelhante, denominado de “Dia de protesto contra a violência aos
homossexuais”, promovido pelo Dialogay e pelo Grupo Gay da Bahia, colaboração
existente desde a criação da associação, viria a se repetir em 1992, com a inauguração
da “Rua 28 de junho” (“Dia Internacional do Orgulho Gay”) num bairro da zona sul da
cidade. O fato, por si só, denota uma inserção política significativa da entidade.
Segundo a notícia do jornal:

Além de inaugurar a rua, os homossexuais através do Dialogay,
lançaram um cartaz denunciando o assassinato de gays e
apresentaram um “manual” de defesa contra a violência “antigay” e ainda o “Holocausto Gay” com flâmulas em memória dos
mártires da homofobia no Brasil (GRUPO..., 1992, grifo nosso).

Criada em 1972 por um psicólogo norte-americano, quando da publicação do
livro “Society and Healthy Homossexual”, a categoria “homofobia” nomeou a
hostilidade dirigida aos homossexuais e “ajudou a popularizar a crença de que se tratava
de um problema social digno de análise acadêmica e intervenção. Seu conceito se
tornou uma ferramenta importante para ativistas gays e lésbicas, defensores e seus
aliados” (HEREK, 2004, p.7).
Borrillo (2010) afirma que o primeiro sentido dado à palavra “homofobia”,
denominado por ele de “homofobia afetiva”, foi o de que ela expressaria uma forma de
violência contra gays e lésbicas, um sentimento irracional de repulsa, aversão e medo.
Revelando-se como limitada, essa primeira compreensão é complementada por outra,
menos individual, mais coletiva, e portencialmente politizadora (PRADO, 2010), a
“homofobia cognitiva”. Esta

[...] mais eufemística e de cunho social, enraíza-se na atitude de
desdém constitutiva de um modo habitual de apreender e de
categorizar o outro. Se a homofobia afetiva (psicológica) caracterizase pela condenação da homossexualidade, a homofobia cognitiva

124

(social) pretende simplesmente perpetuar a diferença homo/hétero;
neste aspecto, ela preconiza a tolerância, forma civilizada da
clemência dos ortodoxos em relação com os heréticos” (BORRILLO,
2010, p. 24).

Uma outra forma de classificação da “homofobia” preconizada pelo autor seria a
da “homofobia geral” e da “homofobia específica”. Enquanto aquela diz respeito à
discriminação contra pessoas que apresentariam características próprias ao seu “gênero
oposto” e se organizaria como uma forma de “vigilância do gênero”, esta seria uma
forma de intolerância específica contra gays e lésbicas (BORRILLO, 2010). Nessa
direção, não é incomum encontramos autores e militantes que façam uso de termos
como “gayfobia”, “lesbofobia”, “bifobia” ou “transfobia”, por exemplo.
No Brasil, de acordo com Lacerda (2006), ao pesquisar as “representações sobre
os crimes e a homossexualidade” em jornais, a “categoria” apareceu na imprensa
carioca apenas em 1992, referindo-se a um “horror ao homossexual”. A sistematização
anual de um relatório sobre os assassinatos de homossexuais, iniciada na década em
1980 pelo Grupo Gay da Bahia, deu visibilidade à questão, com o uso recorrente de uma
categoria que, até aquele momento, era pouco conhecida (GRUPO GAY DA BAHIA,
2009). Esta ação também foi copiada pelo Dialogay em Sergipe durante praticamente
toda a década de 1990, com a divulgação de um número anual de “homossexuais
assassinados” no estado (DIA..., 1993; DIALOGAY..., 1994; DIALOGAY..., 1994;
ATO..., 1995; HOMOSSEXUAIS..., 1999; DEZ..., 1999; REVISTA KRION,1999;
DIALOGAY..., 2000; HOLOCAUSTO..., 2000; VIOLÊNCIA..., 2000; DIREITOS...
2000; HOMOSSEXUAIS..., 2000).
As denúncias de “violação aos direitos dos homossexuais”, contudo, não se
limitavam aos assassinatos, mas faziam referência também à proibição de doação de
sangue por gays a partir da Portaria 1376/93 (CATEGORIA..., 1999) ou a proibição de
participação do líder do Dialogay de participar de um bloco de carnaval da cidade por
ser homossexual (ANDRADE..., 1999).
Em 1996, segundo Facchini (2009, p. 136), surgiu o primeiro documento oficial
no Brasil que “reconhecia publicamente homossexuais no campo da promoção dos
direitos humanos”, o Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH). A ascensão do
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Partido dos Trabalhadores (PT) na década 2000 e sua articulação com a militância
LGBT, principalmente das regiões sul e sudeste do país, possibilitaram que a mesma
iniciasse uma participação efetiva junto aos quadros do governo em esfera federal. As
incursões do movimento junto ao Ministério da Saúde (MS) e à Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República (SDH/PR), criada em 2003, fomentaram
programas e planos de diferentes ordens em defesa da “cidadania LGBT”, com
ressonâncias de demandas por políticas públicas em níveis estaduais e municipais, a
exemplo do “Brasil Sem Homofobia – Programa de Combate à violência e à
Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania Homossexual”.

Figura 7 - Cartaz comemorativo dos 10 anos do "Grupo Dialogay de Sergipe” (1991)

Fonte: Arquivo “Grupo Dialogay de Sergipe”
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Em Sergipe, alguns eventos apontam a aceitação e o apoio político local às
reivindicações em torno do “combate à homofobia”: 1) a criação de “Centro de
Atendimento a Grupos Vulneráveis” 48, em 2003, com atendimento exclusivo a
mulheres, crianças, adolescentes, e grupos vulneráveis (homossexuais, idosos, negros e
indígenas) (DIREITOS..., 2011); 2) a aprovação, em 2007, na Câmara Municipal de
Aracaju, de um projeto de lei que institui o dia “17 de maio” como “Dia municipal de
combate á homofobia” (APROVADO..., 2007; ARACAJU..., 2007); 3) a criação em
2008, numa articulação entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a militância
local, de um “Centro de Combate à Homofobia” (Figura 8) .

Figura 8 – Centro de Referência de Prevenção e Combate à Homofobia

Fonte: Arquivo pessoal do autor
48

Transformado em “departamento” em 2010.
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A respeito do Centro, Costa (2012) aponta que ele:

[...] foi um marco para as políticas públicas e os homossexuais. O
centro é responsável pelo atendimento jurídico, acolhimento pessoal e
promoção dos Direitos da Cidadania da comunidade LGBTTT. A
iniciativa é resultante de um convênio entre o governo do estado de
Sergipe e o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de
Direitos Humanos. A unidade que disponibiliza uma equipe
multidisciplinar composta por psicólogos, pedagogos e advogados
orientados para dar apoio e assistência aos usuários, também conta
com a parceria do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de
Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), das universidades e
outras secretarias envolvidas com o projeto (COSTA, 2012, p. 157).

Não obstante a importância do centro como resultante de uma articulação entre
as demandas da mobilização e uma resposta do Estado como fomentador de políticas
públicas, o funcionamento desta instituição é um ponto melindroso na relação entre
estas duas esferas políticas. Se por um lado o Estado atendeu às solicitações da
mobilização ao constituir um espaço de combate ao “flagelo da violência”
experimentado pelos LGBT, por outro lado, o mesmo movimento não reconhece a
legitimidade da instituição por esta não ter à sua frente os agentes da mobilização. Em
vários momentos, através de escuta atenta em eventos, reuniões ordinárias e debates
informais, foi possível perceber a insatisfação de algumas lideranças que apontavam o
fato da militância ter sido preterida na gestão do centro e de estarem à sua frente pessoas
com cargos comissionados que não eram LGBT e desconheciam os problemas
existentes.
Esta discussão reacende o debate suscitado no início do trabalho sobre o
imbricamento entre a mobilização e o Estado. Se uma primeira observação reforça a
existência dicotomização destas esferas políticas, as análises das trajetórias de algumas
de suas lideranças demonstram a convergência entre essas duas arenas. No item
anterior, a trajetória de João, na luta contra o HIV/AIDS, foi exemplar desta perspectiva
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analítica. Alguns itinerários de líderes no “combate à homofobia” apresentam esta
mesma característica.
Em comparação ao movimento negro em Sergipe, as análises de Souza (2012)
apresentam, guardadas as diferenças e alcances das mobilizações, a existência de
semelhanças com o movimento LGBT no que tange as articulações com o Estado e a
prefeitura de Aracaju que lhes possibilitaram o atendimento de suas agendas políticas,
“a emergência de órgãos públicos de combate ao racismo e a reconversão de recursos
oriundos dos itinerários individuais em cargos públicos nestes órgãos e outros”
(SOUZA, 2012, p. 113). Isso se torna mais evidente ao serem observados os órgãos
públicos criados, desde a década de 1980, para o atendimento de homossexuais e LGBT
nos setores de “combate ao HIV/AIDS” e “combate à homofobia”, dispostos na tabela
3.

Tabela 3 – Órgãos/Programas voltados para a criação e execução de políticas públicas
LGBT

Órgão

Ano de
Esfera de atuação
criação
1986
Federal

PMDB

1987

Estadual

PFL

1996
Delegacia
Especial
de
Proteção
à
Mulher
1999
Coordenação
Municipal de
DST/AIDS
e
Hepatites
Virais
2004
Delegacia
Especial
de

Estadual

PSDB

Municipal (Aracaju)

PMDB

Fomenta e executa ações de
políticas públicas de DST,
Aids e hepatites virais em
nível municipal

Estadual

PFL

Atendimento às vítimas e
investigação de crimes

Departamento
Nacional
de
DST/AIDS
Gerência
Estadual
DST/AIDS

Governo

Atividade
Formula e fomenta políticas
públicas de DST, Aids e
hepatites virais em nível
federal
Fomenta e executa ações de
políticas públicas de DST,
Aids e hepatites virais em
nível estadual
Atendimento às vítimas e
investigação de crimes
contra os LGBT
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Atendimento a
Grupos
Vulneráveis
(DAGV)
Programa
Brasil
Sem
Homofobia
(Secretaria de
Direitos
Humanos)
Centro
de
Referência em
Direitos
Humanos
e
Combate
à
Homofobia
Núcleo
de
Atendimento à
Diversidade
Sexual

contra os LGBT.

2004

Federal

PT

Apoio a projetos, formação
e capacitação profissional
na temática de direitos
humanos da população
LGBT.

2008

Estadual

PT

Acolhimento e atendimento
jurídico e psicossocial, além
de promover os Direitos da
Cidadania
do
público
LGBT.

2013

Municipal (Estância)

DEM

Desenvolve ações sociais de
inclusão e proteção à
cidadania e contra a
discriminação e violência
aos LGBT

Fonte: Sites oficiais dos órgãos e outros sites

A partir da ascensão do PT à prefeitura no início dos anos 2000 os militantes
negros também vinculados a este partido organizaram-se com o objetivo de criar uma
secretaria de combate ao racismo que encontrou como resposta, em 2003, a criação da
Assessoria de Promoção da Igualdade Racial (ASPIR), e em 2011, a Coordenadoria de
Promoção da Igualdade Racial (COPPIR). Em ambos os casos, contudo, a insatisfação
da maioria dos militantes era clara, pois a pretensão da existência de uma secretaria com
maior orçamento e poder não havia sido alcançada.
Por outro lado, ainda aponta Souza (2012), as relações informais com deputados
e vereadores, além dos momentos das eleições, são importantes meios/momentos de
negociação com os governos municipal e estadual. Elas possibilitam, inclusive, que uma
parcela de militantes negros, principalmente suas lideranças, atue em “cargos de
confiança” em secretarias, coordenadorias e assessorias. Assegura a pesquisadora que:
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A partir das observações de campo e entrevistas formais e informais,
afirmamos que o tipo predominante de mobilização é este direcionado
para a esfera pública. A institucionalização da causa negra em
Sergipe e a criação de órgãos de combate ao racismo acarretaram
novas formas de atuação, novas exigências em relação ao perfil dos
militantes e também conflitos entre militantes e/ou organizações
(SOUZA, 2012, p. 113).

Nas análises acerca do engajamento de lideranças no “combate à homofobia”
foram averiguados os itinerários de onze militantes envolvidas com esta “causa”. São
eles: Francisco, Renato, Téo, Márcio, Anderson, Miguel, Alex, Cláudio, Afonso, Rafael
e Gabriel. As propriedades e as origens sociais dos envolvidos neste “luta” apresentam,
quase que maciçamente, uma série de características muito diferentes de gerações de
militantes das décadas de 1980 e 1990, envolvidos com as “luta pela afirmação
identitária” e o “combate ao HIV/AIDS” (ver tabelas 1 e 2).
À exceção de Téo e Alex, todos os outros nove líderes envolvidos nesta “causa
da homofobia” possuem nível superior ou estão em vias de conclusão de seus cursos, o
que os distingue sensivelmente em relação à formação escolar de gerações anteriores,
principalmente dos líderes do início da década de 1980. As origens sociais dos agentes
também são destoantes das gerações anteriores, apresentando origens mais abastadas,
até mesmo de classe média alta, como nos casos de Rafael e Gabriel (ver Tabela 1).
À medida que as relações entre Estado e a mobilização homossexual e LGBT
foram se estreitando, principalmente no “combate ao HIV/AIDS”, em meados da
década de 1990, onde investimentos de organizações internacionais foram realizados
nesta luta, algumas mudanças se estabeleceram. A participação dos militantes em
editais, assessorias, comissões, reuniões, conselhos, exigiu das associações e de seus
integrantes duas direções: a profissionalização e a expertização.
Essa mesma caracterização foi verificada por Oliveira (2009a) no movimento
ambientalista no Rio Grande do Sul e descrito pelo pesquisador como uma tendência em
geral presente em diversas mobilizações. Segundo ele,

[...] a maioria dos trabalhos sobre engajamento tem salientado que a
expansão da escolarização pode ser tomada como um dos principais
ingredientes das transformações atuais do militantismo na defesa dos
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direitos humanos, de causas humanitárias, sindicais, ambientalistas,
entre outros, têm demonstrado que a importânca crescente dos
recursos escolares e da legitimidade de expertise nas mobilizações
coletivas pode ser tomada como uma característica principal dos mais
diferentes tipos de militantismo. Segundo tais análises, a participação
regular das ONG’s em instâncias formais (conselhos, fóruns, comitês,
etc.) esteve associada ao recrutamento de militantes e dirigentes
dotados de elevada formação técnica e científica e à utilização de
competências de expertises, adquiridas através da formação
universitária como um dos principais recursos militantes nas
intervenções públicas de tais organizações, possibilitando a
emergência de um novo campo de exercício profissional (OLIVEIRA,
2009a, p 162).

Até o início da década de 2000, ao menos na mobilização LGBT sergipana, a
profissionalização e expertização foram pouco significativas ou, simplesmente,
inexistiram. Somente na última gestão do Grupo Dialogay foi possível observar uma
incipiente profissionalização do movimento através da contratação de uma assistente
social, dois psicólogos e de ativistas do próprio movimento para atuação em projetos
e/ou outras ações das associações, cujo financiamento direto era do Estado e órgãos
internacionais através de editais de projetos de “combate ao HIV/AIDS”.
Nas associações sergipanas contemporâneas, como é o caso do Adhons, que
desenvolveu entre os anos de 2011 e 2012 um projeto de “combate ao bullying
homofóbico” nas escolas, com financiamento da Petrobrás e do Fundo para a Infância e
Adolescência (FIA), é possível averiguar um crescimento desse nicho profissional,
ainda que pontualmente, com a contratação de equipes multidisciplinares constituídas
para a execução das atividades propostas. O que aqui nos interessa, dentro desta nova
configuração da mobilização, é o fato de algumas lideranças investirem em títulos
escolares e os usarem em benefício da “causa” e, por outro lado, dos títulos serem
elementos importantes para a manutenção de seus engajamentos.
Em sua pesquisa, Sívori (2007) relata a especialização do movimento LGBTTT
argentino e o surgimento dos “peritos do movimento”, agentes que de forma
“racionalizada” e “especializada” traduzem as demandas da militância para a criação de
políticas públicas, ou ainda, para a consecução de ações militantes em andamento de
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projetos. Em Buenos Aires, o trabalho apontou que, à qualificação de ativistas somou-se
a descrição de “experts” e técnicos do Estado e das associações. Comumente eram
evocadas as titulações de doutor, licenciado ou professor nas assinaturas de cartas e
declarações, como também na legitimação das intervenções dos ativistas argentinos,
com destaque para os profissionais “psi” (psiquiatras, psicanalistas e psicoterapeutas),
identificados como gays, lésbicas e bissexuais, e dos peritos surgidos a partir da
aparição da AIDS.
As trajetórias de Francisco e Renato representam uma primeira modalidade de
engajamento das lideranças envolvidas nesta luta, os experts. Segundo Oliveira (2009b)
a “modalidade expert” traz como principal característica a continuidade entre os
universos acadêmico e militante, principalmente no que diz respeito às temáticas
trabalhadas em suas pesquisas e aos posicionamentos políticos-ideológicos dos atores49.
Nestes dois casos, os ativistas apresentaram um significativo investimento em títulos
escolares em níveis de pós-graduação tanto strictu sensu quanto em latu sensu. Em seus
trabalhos circulam problemáticas concernentes à “homofobia”. Dominar a escrita, saber
fazer uso de categorias teóricas, construir projetos, implementá-los e redigir relatórios,
são atividades importantes num tempo em que as associações sobrevivem e estão
submetidas às normas dos editais. Entretanto, ao se averiguar os itinerários dos agentes,
observou-se que seus engajamentos e recrutamentos se vinculam também a outros
elementos explicativos.
Nestes casos, as expertises fazem parte de suas lógicas de recrutamento, mas
também de retribuição que reforçam suas permanências na militância. A produção de
conhecimento, o reconhecimento acadêmico e, principalmente, o reconhecimento da
militância deste diferencial dos agentes, quando os mesmos colocam seus saberes em
benefício da causa, retroalimentam o engajamento dos agentes e os credenciam para a
execução de tarefas e a ocupação de cargos, não necessariamente dentro do Estado.

49

Estas análises se distanciam da compreensão de Fernandes, Pedro e Grossi (2009) que afirmam uma
influência direta do o movimento LGBT e sobre os temas de estudo da academia, no que tange ao uso da
categoria “homofobia”.
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Contudo, os usos dos recursos expertises não são a única fonte explicativa de
suas visões de mundo, pois não evidenciam as possíveis redes sociais (pessoais e
institucionais) subjacentes ao engajamento. Até porque, como afirma Oliveira (2009a, p.
164), ao menos na realidade brasileira dos movimentos ambientalistas, e pelo que se
verificou na mobilização LGBT sergipana também, “a inserção e respectivos vínculos
com redes e esferas sociais distintas têm um peso muito maior do que os recursos de
expertise na conformação da base de recursos utilizados [...]”.
De origens sociais pouco favorecidas, Francisco teve na socialização religiosa
um elemento importante na sua formação política inicial quando frequentou, ainda em
sua adolescência, o “Movimento de Ação Comunitária”. Não obstante foram as redes de
amizades no trabalho e na universidade, ao fazer o curso de Ciências Sociais, que o
levaram ao contato inicial com a mobilização LGBT aracajuana ainda na década de
1990. Desde este período sua trajetória acadêmica se articulou ao engajamento político
e, portanto, refletiu sua preocupação com questões ligadas às causas LGBT, com
destaque para os assassinatos de LBGT. Mesmo após a extinção do Grupo Dialogay, do
qual foi o último presidente, Francisco manteve sua ligação com uma associação LGBT,
escrevendo e coordenando projetos. Se não é pertinente negar a importância de sua
formação escolar para que assumisse o cargo de presidente da organização em 1999, é
necessário também afirmar que as disposições adquiridas em sua vida religiosa e as
redes de amizades tiveram papel preponderante no seu recrutamento.
Suas redes de amizade lhe possibilitaram a inserção no movimento local e,
posteriormente, uma projeção que gerou vínculos com militantes reconhecidos
nacionalmente, como no caso de sua relação com fundador do GGB. Na banca de
defesa de seu doutoramento em 2012, o pioneiro do movimento gay baiano foi um dos
membros efetivos de sua banca, cuja temática versava “assassinato de homossexuais” e
“homofobia”, fato comprova a relação entre sua militância e sua vida acadêmica.
Depois de seu desengajamento institucional com o Grupo Dialogay, é de dentro dos
cursos de nível superior e no “mundo da pesquisa”, obedecendo a uma agenda política
do movimento, que Francisco milita atualmente.
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UM SOCIÓLOGO NA MILITÂNCIA
Francisco tem 41 anos50, é professor universitário e doutor em Sociologia. Nasceu num
município da região centro sul do estado. É filho de camponeses, cuja prole é composta
por nove irmãos. Seu pai fora pecuarista, mas perdeu parte de seus bens na década de
1970, tornando-se, posteriomente, um pequeno citricultor na região, mas novamente
sem grande êxito. Sua mãe, após a falência do marido, tornou feirante e comercializava
galinhas. Ambos tinham baixa escolaridade (quarta série primária). Seus avós paternos e
maternos, agricultores, apenas sabiam ler e escrever. Considera que seu pai foi alguém
atuante na comunidade, mas sem envolvimento político partidário. Teve uma infância
sofrida e cheia de privações. Estudou sempre em escolas públicas e concluiu o primeiro
grau no seu povoado de origem. O segundo grau foi realizado numa escola comunitária
na sede do município, onde fez um curso de contabilidade, completando-o em 1989.
Neste período, ainda na adolescência, deu início a sua “formação política” junto com
primos, frequentando o “Movimento de Ação Comunitária” liderado por um “padre
comunista” da paróquia do povoado, região onde funcionava uma cooperativa de
agricultores. Após concluir o segundo grau, não conseguiu ingressar na universidade e
continuou a “trabalhar na roça”. Antes, contudo, aos 17 anos, em 1987, em virtude da
falta de apoio familiar, fez uma breve passagem por Aracaju, onde conseguiu, com
apoio de amigos, um emprego na EMSURB (Empresa Municipal de Obras e
Urbanização) e, posteriormente, na Secretaria Municipal de Cultura. À convite de uma
amiga teve seu primeiro contato com o Grupo Dialogay de Sergipe através de uma
exposição fotográfica, iniciando sua participação como um “colaborador”, na época não
assumiu nenhum cargo na associação. Retornou a sua cidade de origem e, neste
ínterim, tentou algumas vezes ingressar na universidade sem sucesso. Com o intuito de
seguir carreira religiosa, em 1993, deslocou-se para a cidade de Estância para cursar
Teologia. No ano seguinte, por incentivo de uma tia, “madre superiora” em sua cidade
natal, tentou novamente o vestibular em 1994, desta feita, para Ciências Sociais na
Universidade Federal de Sergipe (UFS), mudando-se para a capital. Ao mesmo tempo
em que fazia o curso, retornou ao convívio do Dialogay, mas ainda sem maior
intensidade. Aluno de “baixa renda”, Francisco participou do “Programa Bolsa
Trabalho” na instituição de ensino e morou por algum tempo numa república. Não
conseguindo se adaptar às novas condições de vida, trancou o curso por um período. Ao
retornar decidiu “fazer faxina em casa de família” para dar continuidade aos estudos.
Sua amizade com uma professora do departamento lhe possibilitou torna-se seu monitor
e investir tempo integral nos estudos. No ano de 1999 deu início a uma pesquisa
monográfica, defendida no ano de 2000 e que versava sobre o “assassinato de
50

Entrevista concedida ao autor em 04/04/2010.
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homossexuais” em Sergipe. No mesmo período ingressou no mestrado em Ciências
Sociais da instituição, mas abriu mão do mesmo para assumir a presidência do Dialogay
de Sergipe. Enquanto presidente do grupo fez uma especialização em “Direitos
Humanos” na Universidade Federal da Paraíba, concluindo uma pesquisa acerca do
“perfil socioeconômico dos homossexuais de Aracaju”. Contudo, em 2002, após
denúncias junto ao Ministério do Trabalho, o Dialogay foi instinto. No ano seguinte,
Francisco ingressou novamente no programa de mestrado, realizando uma pesquisa
sobre o “Programa Solidariedade e Esperança AIDS” em Sergipe. Neste meio tempo,
foi professor substituto do departamento onde permanece até 2008 e foi consultor de
“direitos humanos” de uma ONG LGBT em parceria com o “Centro de Combate à
Homofobia de Sergipe”. Em 2009 foi convidado a compor o quadro docente de uma
faculdade no interior da Bahia. Lá realiza pesquisas também com temáticas engajadas,
como o “movimento gay no cyberespaço” e “a violência contra a população LGBT no
período entre 1960-2010”. Concluiu seu doutorado em 2012 tendo como tema de sua
pesquisa o assassinato dos LGBT em Sergipe.

No itinerário de Renato, expert na área do Direito, vinculado à Secretaria
Estadual de Segurança, observou-se a incursão do agente em redes sociais informais (de
amizade) e formais (trabalho/acadêmica) que garantiram o ingresso e a permanência na
“luta”. Apesar de possuir familiares ligados à política partidária (tio) e ao movimento
sindicalista (pai), foi nas suas relações de amizade com outra operadora de segurança,
hoje juíza de direito, com histórico de militância estudantil, que Renato começou a
desenvolver uma “percepção” acerca da importância de sua participação política na
mobilização LGBT.
Foram relatados em sua entrevista aspectos afetivos que demonstram as
repercussões de seu engajamento e do seu coming out, este último descrito como um
processo catártico51. Entre estes aspectos estão o reconhecimento de amigos e colegas
de trabalho do seu investimento militante, além de mudanças na própria autoimagem
51

A catharsis é um termo grego que significa purificação e purgação, sua origem remonta a definição
aristotélica sobre o efeito produzido no espectador pela tragédia (LAPLANCHE, 1998).
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(mais desenvoltura e segurança ao falar), que apontam uma afirmação de si. Seus
relacionamentos amorosos também sofreram modificações, se antes de seu engajamento
a “discrição” em relação à sua “orientação sexual” era uma exigência de seus parceiros,
a partir de sua incursão na militância, a aceitação das evidências de sua
homossexualidade passou a ser uma premissa na escolha de seus parceiros. Evidencia-se
assim o imbricamento entre as esferas da militância com as do trabalho, familiar e
também da vida afetiva do agente.
Apesar de ser um elemento importante para se entender o engajamento dos
experts, a titulação escolar não se traduziu diretamente em explicações a respeito dos
cargos ocupados pelos militantes, pois como apontou Oliveira (2009a, p. 164) a respeito
das expertises no movimento ambientalista gaúcho, a posição profissional

[...] não constitui um resultado direto da formação escolar e
universitária adquirida, sendo antes mediada por dinâmicas estruturais
e objetivas, bem como por recursos, disposições e concepções
constituídas no transcurso de diferentes tipos de socialização (familiar,
escolar, política, profissional, etc.) (OLIVEIRA, 2009a, p. 164).

A respeito de sua carreira como delegado e de possíveis prejuízos que “assumir”
sua sexualidade poderiam lhe causar neste campo, Renato encontrou um contexto
favorável ao seu engajamento, com apoio de seus chefes e superiores, convites
profissionais dentro e fora do Estado, além de ter recebido a incumbência de
implementar o Centro de Combate à Homofobia em Sergipe, o que denota um momento
político bastante favorável ao movimento, e uma convergência política-ideológica entre
a mobilização e o Estado. Uma realidade muito diferente da descrita por Perlongher
(2008) e Trevisan (2000b) no centro de São Paulo, na recente história das relações entre
a mobilização homossexual e o Estado, em específico a polícia paulistana quando, no
ano de 1980, o delegado Richetti, com apoio de comerciantes e moradores do local,
perseguiram, muitas vezes de maneira pouco pacífica 52, travestis e gays frequentadores
dos “guetos” no intuito de “higienizá-lo”. O clima de reabertura política da época,
52

“Os moradores não se limitavam a protestos passivos: costumavam até jogar sacolas de excrementos e
garrafas contra os gays do largo” (PERLONGHER, 2008, p.108).
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entretanto, possibilitou que denúncias e manifestações contra a postura do delegado
fossem feitas. Assim Trevisan (2000b) narra uma passeata em junho de 1980 no centro
de São Paulo:
Naquela sexta-feira 13 de junho, dia de Santo Antônio, quase mil
pessoas se reuniam diante do Teatro Municipal, no começo da noite. É
verdade que há uma chuva intermitente; mas pela panfletagem e
contatos realizados, esperava-se pelo menos o dobro de pessoas.
Talvez os chamados setores democráticos não tenham achado a causa
suficientemente nobre. No entanto, seus escassos representantes ali
presentes pareciam dispostos a tirar o máximo rendimento possível.
Compareceram sim as bichas rasgadas que pouco têm a perder além
da vida. Mesmo debaixo de um certo clima de tensão, foram se
abrindo algumas faixas que pediam a exoneração de Richetti,
protestavam contra a prisão cautelar ali experimentada e exigiam o
fim da violência policial, da discriminação racial e libertação de putas
e travestis. Foram lidas várias cartas assinadas pelos diversos grupos
organizadores do Ato. Certamente acostumados aos estereótipos tipo
Trapalhões, os transeuntes olhavam perplexos para aqueles beijos,
abraços e desmunhecações legítimas. E devem ter ficado ainda mais
confusos quando estourou o primeiro slogan, gritado numa só voz:
ADA, ADA, ADA, RICHETTI É DESPEITADA. Ou então: A B X,
LIBERTEM TRAVESTIS. Formada a passeata, logo depois, as frases
foram pipocando, quase sempre impublicáveis: RICHETTI
ENRUSTIDA DEIXA EM PAZ A NOSSA VIDA. UM DOIS TRÊS
RICHETTI NO XADREZ. ABAIXO O SUBEMPREGO MAIS
TRABALHO PARA OS NEGROS. E muitos manifestantes se
espantaram quando algumas feministas puxaram um refrão
longamente repetido: SOMOS TODAS PUTAS (TREVISAN, 2000b,
p. 506-507).

A afirmação de que estes acontecimentos, em parte, se distanciam da
realidade encontrada na mobilização contemporânea em Aracaju, é feita com o
propósito não apenas de apontar a existência de violência policial (ou de alguns
membros) dirigida aos LGBT, mas também novas dinâmicas de se lidar com a questão,
disputas, conflitos e contradições.
Entre o final do ano de 2008 e o início de 2009, segundo denúncias realizadas à
imprensa local pelo “Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais” de
Sergipe (MLGBT/SE), dois casos de agressões físicas e morais contra gays foram
cometidos em abordagens de policiais militares na orla da Praia de Atalaia, um deles
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formalmente denunciado por uma testemunha ao assessor do “Balcão de Direitos” da
Associação de Travestis Unidas, projeto desenvolvido em parceria com o Centro de
Combate à Homofobia, com recursos do Programa Nacional de DST e AIDS e do
Escritório de Drogas e Crimes das Nações Unidas (UNODC). Reproduz-se a denúncia a
seguir:

Presenciei uma cena de agressão por parte de policiais da companhia
de policiamento da Atalaia, a Nova, ao lado do Kartódromo, que
desnecessariamente bateram em um grupo de homens que estava na
areia da praia na “área de cassação” e foram retirados de lá por tiros.
As pessoas que passaram pelo calçadão ouviram e pensaram que havia
bandidos, porém era só enxame para que os gays fossem colocados no
muro ali do “Espaço sobre as Ondas” agredidos, revistados, ouviram
um sermão sobre como era perigoso estar ali depois de levarem socos,
tapas e pontapés. Pasmem que dois meliantes estavam na areia,
embaixo, não foram pegos (MOVIMENTO..., 2009).

A repercussão dos fatos mobilizou alguns agentes em torno da construção de
uma conferência estadual de segurança pública para a população LGBT. O mais
importante neste relato, ao menos para a proposta da pesquisa, foram as disputas que se
estabeleceram em torno do evento. Através da divulgação, numa lista de e-mails, de um
“relatório”, escrito por Francisco, que pretendia descrever o primeiro dia do evento,
observaram-se considerações realizadas por Renato sobre a “manipulação da
conferência” e dos acontecimentos em favor de uma possível “autopromoção”,
questionamentos sobre a necessidade de uma “nova postura da militância LGBT”
(menos “agressiva, arrogante e panfletária” e mais “humanista”) perante a existência de
espaços abertos de interlocução com o Estado, notadamente, com a Polícia Militar. A
troca de e-mails demonstrou estilos de militância divergentes o que, provavelmente, está
vinculado às diferentes trajetórias dos agentes. Apesar de ambos serem experts, o
recrutamento de Francisco se estabeleceu dentro redes de amizades forjadas na
militância LGBT em Sergipe e em outros estados, o que lhe garantiu aprendizagens
acerca do que é ser um militante e que tipo de postura se deva ter diante do Estado, por
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vezes visto como um “algoz”, vide a postura de várias lideranças no início da década de
1980.
Em contrapartida, dentro de outra dinâmica, a trajetória de Renato expõe o
vínculo com redes sociais de militantes também ocupantes de cargos dentro do Estado e
com histórias de lutas em outras arenas políticas. O fato de fazer parte do governo
estadual reflete outro estilo de militância, pautada numa relação direta com o Estado
numa postura mais dialógica.

UM DELEGADO GAY EM ARACAJU
Renato 53é um operador de segurança (delegado) em Aracaju. Nasceu em Salvador-BA
no ano de 1974. Seus pais têm baixo nível escolar, não chegando a completar o ensino
fundamental e foram funcionários públicos. A mãe secretária na Companhia de
Saneamento da Bahia e o pai funcionário da Petrobrás. Possui dois irmãos. Destacou as
condições sociais favoráveis de sua mãe, cujo pai havia sido juiz de direito no interior
da Bahia. Renato não chegou a conhecê-lo. Ao relatar a existência de experiências
políticas na família, apontou a figura de um tio materno, um advogado que havia se
envolvido com movimento estudantil em sua juventude, fora deputado estadual e
secretário de segurança pública. Seu pai também teve envolvimentos políticos,
chegando a ter participação no sindicato da Petrobrás. Renato estudou em colégios
particulares desde a educação infantil. No inicio da adolescência foi estudar no “Colégio
do Salesiano”, um colégio tradicional, de grande porte e religioso, até ingressar no curso
de Direito da Universidade Católica de Salvador. No período em que estudou no
Salesiano diz que acompanhava de longe a atividade do grêmio estudantil da escola, não
tendo maiores envolvimentos. Na faculdade, no entanto, teve “um envolvimento mais
engajado”, chegando a participar da diretoria do centro acadêmico. Durante a faculdade
chegou a estagiar em um escritório modelo de prevenção a acidentes da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) em Salvador, um trabalho assistencial da instituição.
Considera que sua adolescência foi “medíocre e alienante”, sem envolvimentos
políticos, com um mergulho nos estudos tentando “fugir” de sua orientação sexual. Ao
concluir a faculdade, ingressou na carreira pública de delegado. Através de um convênio
entre a Universidade Federal de Sergipe, a Academia de Polícia (Acadepol) e a
53
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Secretaria de Segurança Pública do Estado, participou de uma “Especialização em
gestão estratégica em segurança pública”. O tema de seu trabalho de conclusão foi
“Homofobia, controle social e políticas públicas de atendimento”. Também possui uma
especialização em Ciências Criminais, com trabalho também com tema relacionado à
“homofobia”, desta feita, numa perspectiva “vitimológica”. “Aí as coisas começam a
mudar pra mim. Aí nesse momento eu faço um trabalho de pesquisa de campo, onde eu
conheço as ONGs, algumas dessas ONGs, algumas dessas lideranças do movimento
social que me auxiliam nessa coleta de dados”. Questionado acerca da escolha do tema
de seu trabalho, Renato afirma que esta se deu por influência de uma amiga, também
operadora de segurança (juíza), que “admira muito”. A amiga tem uma história de
engajamento pessoal (movimento estudantil) e familiar (pai perseguido político durante
a ditadura militar). Por conta desse trabalho acadêmico foi convidado a participar em
2007, do “I Seminário Nacional de Segurança Pública e Direitos Humanos, Prevenção e
Combate à Homofobia”. Durante as atividades do seminário afirma que “passou se
questionar sobre seu papel institucional”. Na apresentação de uma mesa-redonda, onde
havia a participação do ex-presidente do Grupo Gay da Bahia, Renato resolveu fazer
uma pergunta e, durante sua fala realizou o que denomina de “catarse”, afirmando ser
delegado de polícia e gay. “Assumi publicamente a minha homossexualidade. [...]
Aquilo teve uma repercussão muito grande, [...], eu perdi o sono naquela noite, porque
eu falei aquilo que eu tinha necessidade de falar, e aí assumi um compromisso ali, de
voltar pra Sergipe e levantar essa bandeira”. Ao retornar à Aracaju foi convidado para
estar à frente da implementação do “Centro de Combate à Homofobia” no estado pelo
então Secretário de Segurança Pública. [...]. A partir daí eu me voluntariei, participei de
todas as atividades que o Centro (de Combate à Homofobia) realizou: simpósio de
diversidade sexual, fórum de direito homoafetivo com a parceria da OAB, seminário de
direitos humanos prevenção e combate à homofobia e um projeto muito legal, numa
parceria com a UNIDAS, que foi o balcão de direito”. Renato relata a percepção de
mudanças pessoais e profissionais após sua vinculação voluntária à mobilização política
LGBT em Aracaju. No campo profissional foi convidado para trabalhar na
Corregedoriada Polícia, em virtude de ser percebido como uma pessoa “idônea”. Além
disso, tem sido constantemente convidado a participar de eventos, “praticamente todo
mês eu tenho viajado”. Atualmente está à frente da articulação de uma “Rede Nacional
de Operadores de Segurança LGBT”. No campo pessoal, sua mudança de postura lhe
rendeu a sensação de estar mais encorajado e autoconfiante, fato que tem até mesmo se
refletido na escolha de seus parceiros afetivos, que têm de respeitar sua postura
profissional e seu coming out.
Em outubro de 2012 Renato recebeu da Câmara
Municipal de Aracaju o título de “cidadão aracajuano” em reconhecimento ao seu
envolvimento com os movimentos sociais e, especialmente, no combate à “homofobia”.
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A segunda modalidade de engajamento encontrada entre as lideranças de
Aracaju no “combate à homobofia” recebeu a denominação de “acadêmica” 54. Esses
agentes apresentam origens sociais e econômicas privilegiadas em comparação com as
outras lideranças. Ao menos um de seus pais e/ou avós tiveram formação superior. Os
recrutamentos destes agentes se estabeleceram através de redes sociais de amizades com
outros militantes, da mobilização “LGBT” ou não, e incluem, em um dos casos,
experiências de internacionalização. Apesar de importantes investimentos em títulos
escolares, estes militantes não estão envolvidos diretamente na tradução de políticas
públicas dos LGBT para o Estado, ao menos não o fazem a partir da ocupação de cargos
no Estado ou na gestão de projetos das associações. Este último aspecto guarda uma
importante diferença entre eles a modalidade dos experts.
Os itinerários de Rafael, Gabriel e Miguel se encaixam a este tipo de
engajamento. Rafael e Gabriel se conheceram numa rede de relacionamentos virtuais
(Orkut) ao participarem de debates de uma comunidade LGBT. Moradores da mesma
cidade, estudantes de uma mesma universidade pública e, segundo eles, com
pensamentos em relação à militância LGBT muito próximos, os dois resolveram se
conhecer e convidaram alguns amigos e amigas da escola onde estudaram e da
universidade para participarem de debates. Deste modo foi fundado o grupo Mexam-SE.
Rafael afirma que teve na figura do pai, professor, engenheiro e homem
religioso, uma grande influência no desenvolvimento de uma sensibilidade para as
questões relacionadas à “justiça social”. No período escolar chegou a assumir uma
posição de liderança, tornando-se representante de turma. Mas no seu relato afirma que
foi a partir de uma situação de violência que sofreu junto com um namorado que seu
interesse pelo movimento LGBT se fez presente. Leituras de romances, textos
relacionados à psicologia e sexualidade, sobre o movimento gay e participação em
grupos de extensão e pesquisa na universidade foram também importantes
aprendizagens para seu engajamento.
54

Esta denominação se afasta da dicotomia “ativistas” versus “acadêmicos” observada por Colling (2011)
no movimento LGBT brasileiro, onde os “acadêmicos”, ligados à perspectiva teórica queer, com recente
aceitação no âmbito universitário, assumem uma postura questionadora da “política identitária” proposta
pela movimento LGBT, sendo vistos pelos “ativistas” como “inimigos” do movimento.
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A associação feita por Rafael entre a violência sofrida por ele na sua
adolescência e seu engajamento guarda semelhanças com os casos analisados por
Petrarca e Neves (2011, p. 170) de ativistas jurídicos pela “defesa da igualdade racial”,
onde

[...] as experiências de discriminação racial, desde a infância até a fase
adulta, se apresentaram como elementos fundamentais na construção
das carreiras destes advogados, uma vez que tais experiências se
constituem como importantes elementos de reconstrução biográfica.

Nestes casos o “dar-se conta” ou “despertar” para a importância da participação
na militância é evocado por experiências pessoais de “discriminação”, “violência” e
tentativas de elaboração destas situações que passam a fazer parte de “reconstruções do
passado que permitem revelar visões de si e do mundo, remetendo a diversas esferas
sociais e formas identitárias” (PETRARCA e NEVES, 2011, p. 170). No itinerário de
Rafael a memória sobre o “interesse” pelo movimento LGBT é vinculado também a
leituras de romances, livros de auto-ajuda, psicologia e sobre o movimento gay que, de
alguma maneira geraram aprendizagens para seu ativismo e para a compreensão de si,
notadamente da sua sexualidade.
Contudo, somente a partir da experiência de participação como voluntário num
grupo LGBT fora do país (Canadá), é que Rafael se engajou na militância. Em seu
retorno ao país, a partir de uma rede de amizades virtual, fundou uma associação em
defesa dos direitos LGBT. A organização, frequentada por “jovens gays universitários”,
ainda não sofreu nenhum tipo de institucionalização formal mas, de acordo com
informantes, já foram realizadas ações iniciais com este objetivo. O grupo não possui
sede e os encontros são realizados aos domingos, num parque da zona sul da cidade.
Observa-se que no engajamento de Rafael, assim como no dos outros militantes,
concorrem múltiplas variáveis: socialização primária, elementos afetivos, experiência de
internacionalização e redes de amizades.
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UMA JOVEM LIDERANÇA CONTRA A “HOMOFOBIA”

Rafael55 é um dos fundadores do Mexam-SE. Ele tem 22 anos, mora num bairro nobre
da capital e é estudante de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Suas origens
familiares são da região leste do estado. Sua avó materna era costureira e o avô alfaiate.
Ambos tinham nível fundamental de escolaridade e eram extremamente religiosos, mas
não eram lideranças na igreja onde congregavam. Em contrapartida, o avô paterno tinha
melhores condições de vida, mas Rafael não teve contato com o mesmo. O pai é
professor da rede estadual, formado em Engenharia Química e um católico atuante. A
mãe é médica do trabalho e é retratada por Rafael como alguém que tem um
“perfil/sensibilidade de lutas pelos direitos”, “uma capacidade de se indignar com as
coisas”, principalmente no que diz respeito à sua classe profissional. Rafael acredita que
ela poderia ser uma ótima líder sindicalista, mas ela nunca teve nenhum tipo de
engajamento. Considera, contudo que o pai tem maior sensibilidade e indignação diante
das diferenças sociais (pobreza) e em relação à violência, em sua opinião, talvez
originada por sua origem humilde e por ter trabalho como professor de escola pública
em bairros periféricos. Rafael admite que a postura do pai, as defesas que realiza das
coisas que acredita e o sentimento de justiça, influenciaram-no bastante. Os pais
estudaram em colégios públicos, mas de referência na cidade (Colégios Atheneu e
Colégio de Aplicação). Afirma que a mãe tem receio de organizações políticas. Ele tem
uma única irmã (mais jovem) que não tem envolvimento com movimentos políticos.
Entretanto tem dois tios maternos envolvidos em causas religiosos. Afirma que a mãe e
o pai tinham “potencialidade” e “vontade” de se engajarem politicamente, todavia não o
fizeram porque a mãe estava limitada por sua condição de “mulher” e o pai teve que
priorizar os estudos para ter uma fonte de sustento. Rafael estudou em colégios
particulares e elitizados. No ensino fundamental nunca foi líder de classe, mas sempre
era o indicado como representante. Lembra-se que, ainda garoto, na quinta série,
mobilizou os alunos, através do abaixo assinado, com reivindicações ao diretor. “Ficar
inerte nunca foi do meu perfil”. Na faculdade participou de alguns grupos, desde suas
criações até a operacionalização. Em 2008, quando ingressou no curso superior,
participou de um projeto de extensão que prestou assessoria jurídica à população de um
bairro nas imediações da Universidade Federal de Sergipe. Segundo ele, após isto, o
grupo se tornou um auxílio à mobilização popular, culminando com a participação da
55
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assessoria em reivindicações junto à Câmara de Vereadores de cidade onde está
localizada a universidade. Em sua análise, o jurista pode ser alguém que fomenta
modificações sociais. O grupo caminhou para a mobilização popular e depois da saída
de alguns membros foram encerradas as atividades. Afirma que saiu da assessoria, em
2009, por ter necessidade de lutar por uma causa também sua. Entre os anos de 2010 e
2011 foi integrante de uma pesquisa acerca da erradicação do trabalho infantil no
estado. O interesse pela mobilização da causa gay foi concomitante à admissão de seus
afetos e à sua saída do “armário” (coming out). Aos 15 anos conversou com os pais
sobre a orientação do seu desejo sexual. Rafael afirma ter poucos amigos gays e que
nunca foi frequentador de “espaços gays” da cidade por não gostar de guetos e do
sentimento de submissão que estes espaços lhe geravam. Aos 15 anos se envolveu com
um rapaz engajado em movimentos religiosos e filantrópicos. Afirma que o romance
sofreu “ataques homofóbicos” dos pais do namorado, que o agrediram fisicamente e
ameaçaram Rafael de morte. Seus pais também nunca aceitaram sua homossexualidade,
mas nunca o agrediram fisicamente. Este acontecimento, de acordo com ele, o levou a
ler a respeito do movimento LGBT. No período chegou a ser levado ao psiquiatra para
se tratar e leu ficção literária O Terceiro Travesseiro, de Nelson Luiz de Carvalho. O
livro o encorajou a revelar sua homossexualidade a seus pais, e seu relacionamento
sempre sincero com seus pais. Esses acontecimentos aliados a uma experiência de
intercâmbio no Canadá o incentivaram a conhecer o movimento LGBT, mas nunca
frequentou nenhum grupo em Aracaju, pois não se sentia contemplado, não via nas
atividades deles um movimento de transformação. Antes de fundar o grupo Mexam-SE,
em 2010, morou em Montreal (Canadá) por dois meses, um local que, segundo Rafael,
tem uma cultura fantástica de respeito aos direitos individuais. Numa Parada Gay da
cidade conheceu um grupo que chamou sua atenção e que trabalhava com a questão do
combate è homofobia em articulação com a educação escolar. Seu retorno ao Brasil
coincidiu com o momento das eleições presidenciais em 2010, onde o debate entre o
movimento LGBT e a bancada evangélica estava presente. Nesse mesmo ano, em
outubro, conheceu Gabriel numa comunidade do Orkut chamada “Homofobia já era”.
Participaram em 2011 da 2ª conferencia estadual LGBT como sociedade civil e a
receptividade dos outros grupos houve alguns atritos, “é um grupo que veio e está
tomando nosso espaço”. Percebe que não há uma coesão entre os grupos, há uma
disputa por espaço para adquirir verbas ou pra outros fins. “A causa não é minha, não é
dele, não é da trans, não é da travesti, do gay, da lésbica, somos todos nós”. “Para mim,
ser militante não é necessariamente ser institucionalizado, ser chancelado pelo Estado,
você é militante, tá filiado a isso e aquilo. Ser militante também é ter postura de
enfrentamento, de inquietude e transformação”.
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A trajetória de Gabriel, estudante de Enfermagem (UFS) e um dos fundadores do
Mexam-SE expõe uma importante socialização religiosa (católica), vivida ao lado de
seus avós maternos, como forma inicial de construção de sua percepção de mundo e da
relação com os outros. Mas foi na relação com seu namorado, um rapaz engajado em
discussões acadêmicas sobre “homofobia” e com uma relação familiar tranquila em
relação à sua “orientação sexual”, que Gabriel “descobriu” a sua “necessidade de
engajamento”, sentida por ele como uma “militância nata”. Sua trajetória escolar revela,
desde a educação fundamental até o nível universitário, que Gabriel assumiu vários
cargos de liderança estudantil.

Já estudante universitário, junto com Rafael, que

conheceu numa comunidade do Orkut, fundou uma associação LGBT, o Mexam-SE.
Gabriel apontou a existência de marcadores econômicos e o fato de “não viver da
militância” como um importante diferencial entre a militância no Mexam-SE e os
grupos:

A gente se acha muito diferente dos outros grupos. Até pelas pessoas
que frequentam o Mexam-SE, porque nós somos universitários, somos
de classe média, a maioria. Contrasta muito (com os outros grupos)
porque os outros são bem mais carentes, o grau de escolaridade é bem
menor e a gente gira em torno da discussão da homofobia. Das causas,
do porque, do como combater. A gente ainda está na discussão. A
gente tá reproduzindo uma coisa meio acadêmica como se fosse um
grupo de discussão da UFS e das outras universidades [...]. Inclusive
muitos de nós somos das áreas da saúde e de humanas e estão
engajados em projetos parecidos em suas universidades, nos seus
cursos56.

O envolvimento de Gabriel em atividades acadêmicas de pesquisa e extensão
voltadas para o combate da “homofobia” e sobre “sexualidade” possibilita-nos inferir
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que sua formação, para ele, só faz sentido a partir da conexão com as propostas do
próprio movimento que encontra, ainda que de maneira restrita, ressonância do campo
acadêmico sergipano. Segundo ele:

Na própria universidade somos elogiados por isso. Até na própria
universidade, o nível de entendimento e discussão que a gente traça,
não é traçado. Até por falta de tempo, de estudo, de formação, tudo
isso. E pro Mexam-SE vêm pessoas que estão ávidas por curiosidade,
jovens universitários. E aí esse nível de discussão é muito elevado
mesmo57.

Sua formação como militante encontrou não somente nas redes sociais e na
academia espaços propícios para as aprendizagens sobre a mobilização política, mas o
próprio Estado interferiu e auxiliou nesta dinâmica através de estratégias de formação
de novas lideranças. Evidenciou-se este aspecto com a participação de Gabriel, em
2011, no “Projeto Interagir”, entre fevereiro e março de 2011, ação financiada pelo
Ministério da Saúde e pela UNESCO, cujo objetivo foi o de formar lideranças nos
estados para cobrar os planos estaduais e municipais de “Promoção da cidadania
LGBT” e “Prevenção de doenças e DSTs”.
Verificou-se também que após seu coming out e engajamento, mudanças de
autopercepção, observadas em seus comportamentos e afetos, são descritas pelo militante. Se
antes se percebia como alguém tímido, hoje se avalia como “expansivo” e “tagarela”, aspectos
que se tornaram importantes retribuições de sua militância. Além disso, seus planos
profissionais e de inserção no Estado, seguir carreira acadêmica ou se inserir em instâncias
públicas como secretarias e ministério da saúde, denotam que para este agente o uso do capital
escolar apenas ganha sentido quando investido em benefício das lutas sociais.

A LIDERANÇA DE UM ESTUDANTE DE ENFERMAGEM
57
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Gabriel58 tem 22 anos e é estudante de enfermagem. Nasceu em Maceió/AL e durante
sua infância morou em Aracaju, mas após a separação dos pais, em sua infância,
retornou para sua cidade natal. Em 2009 foi aprovado no vestibular de Bacharelado em
Enfermagem e, a partir de então, voltou a morar em Aracaju. O pai é graduado em
Engenharia Civil, mas nunca exerceu a profissão e trabalha na Procuradoria do INSS em
Aracaju. A mãe é pedagoga, mas também exerceu por pouco tempo a profissão, é dona
de uma empresa de transportes escolares em Maceió. Gabriel é o filho mais velho de
cinco irmãos. Seu avô paterno era enfermeiro do exército e sua avó materna era
professora de religião.
Seu avô paterno, médico urologista, aposentou-se
compulsoriamente por uma deficiência cardíaca, tornando-se posteriormente diácono da
igreja católica e estudando teologia. A partir de então os seus avós maternos cuidaram
de uma paróquia em numa cidade a 30 km da capital alagoana. Quando nasceu seus
avós já estavam na vida religiosa e, desde muito cedo, acompanhou-os, principalmente
após a separação de seus pais, pois todos os finais de semana ia para a cidade onde os
avós moravam. Gabriel sempre estava na igreja e fora até cotado para ir ao seminário
por ele apresentar um “perfil” de pessoa calma, centrada e responsável. O diácono tem
menos autoridade que um padre, mas pode realizar missas, batismos e crismas na
comunidade. O padre cuidava da paróquia apenas aos finais de semana e nos outros dias
a paróquia ficava sob os cuidados do avô de Gabriel. A avó, dona de casa, cuidava do
coral, dos cânticos e ornamentações. Gabriel sempre sentiu atração por pessoas do
mesmo sexo e sua atividade religiosa na adolescência tinha a função de suprimir os seus
desejos. Namorou meninas durante a adolescência, mas percebeu que não sentia desejo
ou atração física. Aos 17 anos conheceu um rapaz em Aracaju, durante suas vindas a
cidade, cujo relacionamento foi importante para a sua aceitação sexual e engajamento
político. A aceitação familiar de seu companheiro o fez perceber a importância de não
sentir medo em expor socialmente sua orientação sexual. Isso possibilitou o diálogo
com sua família, com uma crise inicial e aceitação posterior. Além disso, o namorado,
aluno de Psicologia da UFS, fazia parte de um grupo de estudos sobre “homofobia”.
“Ele foi toda a faísca para isso despertar em mim. Talvez eu já tivesse (despertado), mas
ele foi o estopim”. Contudo, ao voltar a morar em Aracaju, por ter sido aprovado no
vestibular, o namoro entrou em crise. Quanto à sua trajetória escolar, apesar de ser
católico, estudou numa escola adventista durante adolescência e essa experiência
efetuou uma crise em suas crenças católicas e enfraquecendo sua relação com as
mesmas. Gabriel sempre estudou em escolas particulares, nas escolas sempre foi
representante de turma desde a 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Desde 2009 é líder
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de sua turma do curso de enfermagem e presidente do Centro Acadêmico de
Enfermagem da UFS. No seu retorno a Aracaju também visitou duas ONGs LGBT da
cidade, mas não chegou a frequentá-las. “Queria fazer alguma coisa, ser útil, ocupar o
tempo”. Afirma que em suas visitas às ONGs LGBT em Aracaju não se identificou
com as mesmas. Em outro de 2010 fundou o Mexam-SE com um amigo que conheceu
em uma rede de relacionamentos virtual (Orkut). “A maioria (que compõe o MexamSE) são jovens gays universitários”. Gabriel participou de alguns projetos da UFS
(“Escola sem homofobia” do Departamento de Educação e “Saúde, saberes e
sexualidade” do Departamento de Morfologia). O Mexam-se funciona bastante através
de sua página no Facebook (rede de relacionamentos virtual). O grupo é mais conhecido
no movimento LGBT em Aracaju como um grupo gay, apesar de atender aos outros
segmentos. A participação no Mexam-SE mudou a vida de todos os participantes, as
questões familiares, aos amigos. O grupo termina dando suporte ao processo de “saída
do armário” para alguns membros. Gabriel não tem vinculação partidária, mas um tio
materno já foi vereador e vice-prefeito no interior de Alagoas. Segundo Gabriel, desde
que se aceitou como gay, tornou-se uma pessoa diferente, mais expansiva, mais
tagarela. Admite que mesmo sua formação acadêmica como enfermeiro sofreu
influência sobre seu engajamento, na medida em que sua formação prioriza os aspectos
sociais da saúde. Gabriel pretende seguir carreira acadêmica ou ter cargo com “poder”
com “possibilidade de transformação”, onde possa por em ação suas ideias (Sindicato
dos enfermeiros, Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde). “Eu descobri uma
militância nata. Quero morrer fazendo isso”.

O engajamento de Miguel, psicólogo, professor universitário e membro do grupo
Mexam-SE, cuja formação se concentra principalmente na área “psi”, também se
encontra dentro da “modalidade acadêmica”. Apesar de diferentes níveis de
envolvimento político do seu núcleo familiar (pai e mãe ligados a associações
trabalhistas, irmã militante de um partido político), foi numa relação de amizade
estabelecida com uma de suas vizinhas, tida como “politizada” e influente em sua
participação política, que importantes aprendizagens se deram e sentidos foram
agregados ao “ser militante”. Seu recrutamento, tanto para a mobilização estudantil,
ainda no Rio Grande do Sul, seu estado de origem, quanto para o movimento LGBT, já
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em Sergipe, também demonstram a importância de outras redes sociais, principalmente
as amizades.
Após a mudança para Aracaju, uma nova rede de amizades lhe possibilitou o
contato com o movimento LGBT em Sergipe e também, posteriormente, no interesse
em desenvolver pesquisas acerca da transexualidade, o que resultou no investimento em
um título de pós-graduação (mestrado) na área da Psicologia Social. Apesar de trabalhar
no Estado, na área da saúde e de sua expertise na área “psi”, Miguel não está
diretamente envolvido na formulação, construção e efetivação de políticas para os
LGBT. Sua militância é exercida, principalmente, no grupo Mexam-SE e nas salas de
aula da faculdade onde leciona.

UM PSICÓLOGO NA MILITÂNCIA LGBT SERGIPANA

Miguel59 tem 31 anos, é psicólogo e professor universitário. Nasceu no interior do Rio Grande
do Sul, na região central do estado. Trabalha na Fundação Estadual da Saúde (FUNESA) com
educação permanente em saúde. Exerce o cargo de assessor técnico da diretora da fundação.
Estudou o primeiro grau em colégios particulares e fez o segundo grau em escolas públicas. Seu
pai é agricultor e sua mãe é pedagoga, filha de um industrial de pequeno porte na região de
Passo Fundo no Rio Grande do Sul. Seu avô materno era autodidata, artista plástico e
construtor. Acerca da atuação política e de liderança de seus genitores, afirmou que seu pai era
filiado à associação de agricultores de sua região, a sua mãe exercia função de professora de
catequese e era vinculada ao sindicato de professores do estado. Desde o seu ingresso no
segundo grau começou a frequentar o Partido dos Trabalhadores, vindo a se filiar aos 15 anos de
idade. No segundo grau não queria estudar e começou a “fazer política”. Neste período fazia
parte do colegiado da escola, sendo representante dos alunos. Contudo, revelou não ter tido
neste período discernimento acerca da importância e representatividade de seu papel político.
Desse modo, não fez parte do grêmio do colégio por achar “de muita responsabilidade”. Após o
ingresso no 2º grau, numa escola pública, organizou junto com uma amiga, que descreveu como
bastante politizada e influente em sua vida política, um seminário para discutir “o papel do
estudante da transformação social”. A irmã mais velha de Miguel foi filiada ao PCdoB na
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época de sua graduação e ele se lembra das discussões políticas entre ela e seu pai, um homem
com posturas de “direita”. Miguel se formou no curso de tecnólogo de “Produção Moveleira”,
onde ajudou a reativar o diretório acadêmico do curso. Entretanto, foi a partir de sua inserção no
curso de Psicologia que começou a estabelecer relacionamentos de amizade com pessoas ligadas
aos movimentos sociais. Recorda sua passagem pelo curso de tecnólogo como de “escuridão”,
vindo à tona sua melhor fase quando terminou o curso e deu início aos estudos em Psicologia.
“Minha vida só começou a brilhar depois que eu saí de lá.” Neste período um dos seus
namorados era um advogado trabalhista e militante do PT. Inicialmente manteve uma ação
discreta junto ao diretório acadêmico do curso de Psicologia, mas depois se engajou com maior
afinco e participou do Diretório Central dos Estudantes da universidade. Na faculdade tinha
como orientadora de iniciação científica uma professora de Antropologia, cujo objeto de estudo
era as “classes populares”, o que o fez se aproximar ainda mais dos movimentos sociais e do
Movimento Sem Terra (MST) a partir de uma “vivência”, no estado de Minas Gerais,
proporcionado pela universidade. Chegou a pensar em ser técnico do MST e trabalhar questões
de “gênero” dentro do movimento. Compreende tal participação como um “divisor de águas”
em sua formação política. Contudo, neste período, achava de menor importância o movimento
LGBT. O interesse por este movimento se estabeleceu após sua vinda para Aracaju, através de
uma amiga, professora universitária, cujo tema de pesquisa de doutoramento era
transexualidade. Ao se vincular a esta nova rede de amizades conheceu a ASTRA, tornando-se,
posteriormente, psicólogo da instituição por um ano. A sua participação se configurava em
estabelecer discussões com os participantes da ONG sobre diversos temas, organizando um
encontro mensal. Contudo, a relação com a presidente da instituição tornou-se complicada, pois
houve uma série de conflitos, segundo ele com boicotes. “Eu acho que ela achava que eu estava
tomando o espaço dela. Ali as pessoas mais bem articuladas, teoricamente, éramos ela e eu.[...].
As pessoas vinham participar, mas com a série de boicotes dela. [..]Eu comecei a sentir que ela
estava se sentindo ameaçada”. Em 2009 ingressou no Mestrado em Psicologia Social da
Universidade Federal de Sergipe, onde realizou uma pesquisa a respeito de transexuais em
Sergipe. Atualmente participa ativamente grupo Mexam-SE e faz parte do seu colegiado.

Uma terceira modalidade de engajamento no combate à homofobia é aqui
categorizada como “engajamento profissional”. Além do alto grau de adesão, das
origens sociais baixas, diferente das modalidades anteriores, nesta, o agente “vive da
militância”, ou seja, parte ou a totalidade de sua renda tem como base as atividades
desenvolvidas na direção de uma associação.
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A participação política de Cláudio se enquadra nesta modalidade. Seu
engajamento está vinculado a relações de amizade que o aproximaram do PCdoB e
depois do movimento estudantil sergipano. A dedicação à militância estudantil adiou a
continuidade de sua formação escolar e também seu ingresso no mercado no mercado
de trabalho, o que indica que quanto maior a participação política do ativista, menos
tempo ele tem para investir em outras esferas de sua vida, caso elas não estejam
vinculadas à militância. Entretanto, em meados da década de 1990 iniciou-se no mundo
do trabalho e, aos poucos diminuiu sua participação no partido, apontando que os
investimentos militantes variam conforme o ciclo de vida social dos atores (Passy e
Giugni, 2000).
Sua entrada no Grupo Dialogay está ligada a um convite feito por um
companheiro de partido que havia abraçado a causa LGBT no final da década de 1990 e
início dos anos 2000. No grupo foi integrante de um projeto e teve sua carteira de
trabalho assinada. Após a fundação de outra associação com militantes provenientes do
extinto Dialogay, tornou seu presidente a partir de 2004 e, apesar de ter se formado em
Pedagogia em 2009 e atuado inicialmente como educador social na prefeitura (cargo
comissionado), optou por dedicar-se exclusivamente à militância, ao “combate à
homofobia” e à formação de adolescentes em prol das “lutas LGBT”.
A colaboração financeira de seus amigos e as doações à instituição foram,
segundo ele, suas fontes pessoais de sobrevivência e de manutenção da organização,
respectivamente. Contudo, após uma Ação Civil Pública do Ministério Público de
Sergipe, que visava averiguar a remuneração de membros da diretoria, o título de
“utilidade pública” da associação foi cassado, havendo assim o impedimento de celebrar
convênios com secretarias e outros órgãos do Estado.
A dimensão afetiva do engajamento de Cláudio é observável na aproximação
entre sua formação e sua intervenção no recrutamento/formação de lideranças juvenis
para o combate à “homofobia”. Sua ligação com os adolescentes, geralmente vítimas de
“homofobia familiar”, produziu uma aproximação grande com a história dos
adolescentes. O “ônus” em sua vida pessoal gerado pelo engajamento, segundo ele, é
experimentado no afastamento dos amigos, na exposição midiática, na inexistência de
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uma vida afetiva duradoura ou ainda na impossibilidade de assumir propostas de
trabalho que lhe garantissem estabilidade financeira. Todas são “perdas” em prol de sua
militância. Como ele afirma: “ser militante é abrir mão de sua vida pessoal em nome de
um projeto coletivo”.
A totalidade de seu “self” está envolvida com as “lutas”. Desde o seu universo
afetivo, perpassando o mundo do trabalho, suas redes de amizades, seus objetivos de
vida e a visão de si mesmo se imbricam com a mobilização política e dão sentido ao seu
investimento na mlitância. Como apontam Passy e Giugni (2000, p. 140),

[...] as preferências e percepções individuais dos envolvidos em ações
coletivas são moldadas por suas relações sociais e por sua autointeração. Resumidamente, redes sociais e esferas de vida se
combinam para dar significado às ações, para modelar os julgamentos
sociais para além das ações e para definir as preferências individuais
na direção das ações e suas possibilidades.

UM PROFISSIONAL DA MILITÂNCIA
Cláudio 60 é natural de Aracaju-SE e nasceu em 1969. Pedagogo formado por uma
faculdade privada de Aracaju é dirigente de uma associação LGBT. Seu pai era
carpinteiro e sua mãe lavadeira, ambos estudaram até o quarto ano primário. Da união
tiveram seis filhos, todos hoje com nível superior. Os avós maternos e paternos de
Cláudio eram trabalhadores braçais no interior de Sergipe e Alagoas. Segundo seu
relato, seus pais não exerceram nenhuma atividade política. Contudo, lembra-se de um
tio que fora candidato a vereador em Aracaju, com o qual teve pouco contato. No que
diz respeito à sua trajetória escolar, sempre estudou em escolas públicas e foi no ensino
médio, em 1983, que sua vida militante teve início. Convidado por um amigo, membro
do PCdoB, a assistir um filme “proibido” pela ditadura militar na UFS, começou a se
aproximar dos membros do partido, vindo depois a se filiar ao mesmo. Aos 17 anos
fazia parte da “Juventude Socialista” e da “União Sergipana dos Estudantes
Secundaristas” (USES). A partir de sua relação com o partido, segundo seu relato,
começou a encarar a mundo por um “viés socialista”, incorporando a figura do
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“militante revolucionário”. No partido se politizou e aprendeu a “discutir política”. Sua
orientação sexual, todavia, não tinha espaço para ser discutida neste âmbito, o que
gerava conflitos. Neste período de sua vida, Cláudio se considerava um “profissional
do movimento”, não tinha emprego e vivia para a militância. A partir do seu ingresso no
curso pedagógico, começou a mudar o foco de sua atuação, apresentando interesses por
um futuro profissional. Neste mesmo período, através da indicação do seu pai, que fazia
móveis para médicos da cidade, começou a trabalhar num hospital na cidade. Lá fez
parte do “Sindicato dos Trabalhadores da Saúde”, além de participar da “Comissão
Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho”. Em concomitância ao seu ingresso no
mundo do trabalho, Cláudio foi diminuindo sua participação no PCdoB (hoje faz parte
da articulação de esquerda do PT). Neste mesmo período, no ano de 2000, um dos
amigos do partido, começou a frequentar o Grupo Dialogay e o convidou a participar da
mobilização. Ao adentrar o grupo, sentiu que poderia “debater política” novamente, mas
ainda “sem noção do que era o movimento LGBT”. Ingressou em um projeto da
instituição e principiou a realização de viagens pelo interior, levantando a bandeira do
movimento. Após a extinção do Dialogay, encontrando-se sem poder participar do
movimento LGBT nacional, resolveu criar, junto com ex-integrantes do grupo, uma
nova organização LGBT. Em 2004 assumiu a presidência da instituição, onde afirma ter
aprimorado suas habilidades militantes, contando com ajuda de pessoas próximas,
principalmente para a escrita de projetos. Os investimentos na educação superior em
Pedagogia, concluído em 2009, fizeram-no se autointitular de “homossexual educador”.
Recentemente obteve autorização do “Conselho Municipal dos Direitos da Criança”
para que pudesse realizar atividades junto à população “adolescente LGBT” e, com a
ajuda financeira de um projeto aprovado por uma empresa do governo federal
desenvolve atividades em prol do “combate à homofobia” nas escolas públicas do
município aracajuano. A escolha da “homofobia” como “causa” foi estrategicamente
estabelecida por Cláudio, pois ele compreende ser esta uma possibilidade de
manutenção da organização que preside. Contudo, afirma ter uma “ligação afetiva” e
não “técnica” com a causa e com os adolescentes que atende através do projeto, abrindo
mão de sua vida e projetos pessoais por um “projeto político”. Em julho de 2012, após
denúncias do Ministério Público de Sergipe, o título de “utilidade pública” da
instituição que preside foi cassado em virtude da comprovação de remuneração direta e
indireta da direção da associação. Tal atitude feriu a “Lei Estadual nº 5.495/2004, que
elenca, como um dos requisitos para o reconhecimento e manutenção do título de
utilidade pública, impedimento absoluto de que os membros da diretoria de associações
que pleiteiam o título sejam remunerados61”.
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Num outro nível de participação política, Anderson e Afonso são lideranças que
aqui são denominadas de “discreta”. Ambos preferem estar nos “bastidores” do
movimento, com o mínimo de exposição possível de sua sexualidade, apesar de
assumirem cargos e compromissos institucionais. De origens sociais medianas, essas
lideranças possuem uma adesão flutuante às “lutas”, chegando, ao menos no caso de
Afonso, à desinstitucionalização. Em seus trajetos, nenhum dos dois teve qualquer tipo
de participação política anterior ao movimento LGBT. No itinerário político de suas
famílias, apenas o pai de Afonso assumiu cargos eletivos e manteve práticas de caridade
ligadas à sua profissão (enfermeiro).
As redes de amizade, os vínculos afetivos construídos após a inserção em
espaços de sociabilidade gay e, posteriormente, dentro do próprio espaço de militância,
foram imprescindíveis para o engajamento de ambos. Além disso, eles encontraram na
mobilização a possibilidade de remuneração através da participação em projetos, pois o
engajamento inicial dos agentes coincidiu com a entrada no mercado de trabalho (um é
jornalista e o outro professor) e com as dificuldades de inerentes a este momento.

UMA LIDERANÇA “DISCRETA”

Anderson62 é jornalista, tem 33 anos e fez parte da direção (secretário) de uma
associação LGBT aracajuana. Nasceu no Rio de Janeiro e, em virtude da transferência
do emprego de seu pai, veio morar na capital sergipana em 1992. Seu avô materno,
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sergipano, trabalhou em obras no Rio de Janeiro como pedreiro. Seu avô paterno foi um
militar de baixa patente. Suas avós eram donas de casa. Todos tinham baixa
escolaridade. A mãe de Anderson, dona de casa, estudou até o nível médio, concluído
num supletivo. É evangélica e descrita como uma “militante do evangelho”. O pai,
funcionário de uma grande empresa estatal, tem o curso superior de Ciências Contábeis.
Quanto à sua trajetória escolar, estudou ora em colégios públicos ora em colégios
particulares. Somente no início de sua adolescência, enquanto cursava o segundo grau,
Anderson descobriu sua “diferença” em relação aos outros jovens. Segundo ele sentia-se
inadequado e expressava hostilidade pelo espaço escolar. A escola passou a ser um
problema em sua vida. Não chegou a sofrer agressões físicas, mas tinha bastante receio
disto. Em 1996, ao começar a estudar num colégio público de referência em Aracaju,
começou a lidar melhor com sua sexualidade através do estabelecimento de amizade
com algumas meninas, de quem se tornou confidente. Em consequência do sentimento
de inadequação, nunca fez parte do grêmio estudantil das escolas e nem do centro
acadêmico do curso de Comunicação Social na UFS, pois também considerava política
uma “coisa chata”. Ingressou na UFS em 1997 e fez amizades com “gays assumidos”.
Através destas relações de amizade começou a frequentar a vida noturna gay da cidade,
boates, cinemas e locais de “pegação”. Em 2001, por influência dos amigos começou a
frequentar reuniões e eventos públicos do Grupo Dialogay, ainda sem grande
compromisso com o movimento. Numa noite do ano de 2001 encontrou a presidente da
ASTRA, já conhecida de suas visitas ao Dialogay. Naquele dia ela estava às voltas com
a primeira parada gay de Sergipe e com a necessidade de criar um website do evento e
da instituição. Identificou como pioneira a iniciativa da militante e resolveu ser
solidário. Tornou-se seu amigo e começou a se dedicar à instituição. “Ela viu que eu
fazia jornalismo, que eu podia somar o conhecimento técnico para produzir os projetos,
porque ela estava sozinha”. Ele prestava um serviço de “suporte” à organização dos
projetos. Realizar este trabalho sem expor publicamente sua sexualidade, possibilitou a
aproximação com a mobilização, entretanto, ainda não se sentia militante. Na época
estava desempregado e seu objetivo era o de apenas trabalhar e ser remunerado por sua
atividade. Mas a associação era um local onde gostava das pessoas e, inclusive, fazia
shows de transformismo 63, montando-se para apresentações em atividades culturais.
Naquele momento, de acordo com seu relato, havia um deslumbramento dele com a
novidade do movimento e do “mundo gay”. Na associação participou por seis anos dos
projetos de prevenção às DST/AIDS, onde atuou por três anos como agente de saúde,
dois anos como assistente de coordenador e um ano como coordenador. Após seis anos,
desvinculou-se parcialmente da instituição, em 2007. Neste período, segundo Anderson,
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sua vida havia mudado, não queria morar mais em Aracaju. Neste mesmo ano mudou-se
para Vila Velha-ES e trabalhou na área de comunicação, ao mesmo tempo em que
iniciou um relacionamento amoroso. Entretanto não deixou de dar suas contribuições à
mobilização em Aracaju. Continuou a fazer o jornal e os cartazes da instituição. Sentese ligado afetivamente à mobilização e à associação, por o terem acolhido, ajudando-o a
se aceitar e se afirmar mais. ”tenho uma gratidão com a ONG”.

Soa contraditório o fato de, tanto Anderson quanto Afonso, evitarem a
exposição de sua sexualidade no ambiente de trabalho e para sua família, pois uma das
premissas do movimento LGBT é a necessidade de se expor, “sair do armário”, “dar
visibilidade”, como forma de luta e garantia de espaço. Observa-se, portanto, o conflito
desses ativistas numa tentativa de “gerenciamento da intimidade”. No caso de Afonso,
ao que parece, a principal causa resistência se encontrava no relacionamento com seu
parceiro, um jovem médico que prefere a “discrição” e a “invisibilidade” de sua
sexualidade, apesar do mesmo ser também voluntário de uma ONG LGBT. Para
Anderson, a dependência financeira familiar parece explicar tal fato. Na “economia” de
suas participações políticas, expor-se não era observado como um ganho, mas como o
começo de possíveis perdas e restrições sociais.

OUTRO LÍDER “GAY DISCRETO”

Afonso64 tem 32 anos e nasceu em Aracaju. É professor de língua inglesa formado por
uma universidade particular de Sergipe e foi um dos diretores da ASTRA, onde exerceu
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a função de tesoureiro e coordenador de alguns projetos da instituição. Sua família
materna é originária do agreste sergipano. Seu avô materno tinha boas condições
financeiras e era dono de terras na região, enquanto sua avó era professora primária.
Desconhece, entretanto, a história dos seus avós paternos. Seu pai imigrou, no início de
sua adolescência, de Alagoas para Sergipe fugindo da pobreza e da falta de perspectiva
local. Veio para Aracaju morar na casa de uma tia, onde passou pouco tempo.
Acometido por uma doença, passou algum tempo internado num hospital administrado
por freiras em Aracaju. Sem dinheiro para pagar o atendimento, após ficar curado,
passou a executar serviços voluntários no hospital, inicialmente como um “faz tudo”,
mas depois começou a trabalhar no ambulatório da instituição atendendo pessoas
carentes. Incentivado pelas freiras conseguiu concluir a graduação em enfermagem e
trabalhou durante toda sua vida no mesmo hospital. Além disso, teve uma vida política
atuante, onde exerceu três legislaturas como vereador de Aracaju entre as décadas de
1970 e 1980, sendo filiado ao PMDB. A mãe de Afonso tem o segundo grau completo e
trabalhou em uma fábrica na capital sergipana até se aposentar por problemas de saúde.
Ela nunca teve qualquer envolvimento com mobilizações sociais. No que diz respeito à
escolarização de Afonso, esta foi realizada parte em escolas particulares (primeiro grau)
e parte em escolas públicas (segundo grau). Apesar de nunca ter se envolvido com
grêmios estudantis ou diretórios acadêmicos, afirma ter um “gosto pela liderança”.
Como estudante foi líder das turmas pelas quais passou do quinto ao oitavo ano do
primeiro grau. Aos dezesseis anos, quando estava no segundo grau, sua vida se
modificou drasticamente em virtude do adoecimento e posterior falecimento do seu pai.
Teve que deixar os estudos e adentrar ao mercado de trabalho. Trabalhou no comércio
ainda adolescente e posteriormente com educação infantil numa escola. Aos vinte anos
conheceu seu atual companheiro, um jovem estudante de medicina. Decidiram morar
juntos e coabitam há nove anos. A estabilidade financeira do seu companheiro lhe
possibilitou a conclusão de um curso superior e foi neste momento de sua vida, que
passa a ter “vontade de fazer serviços voluntários”. Nos períodos de páscoa e natal
passou a frequentar hospitais públicos e a distribuir cestas de doces aos pacientes e seus
respectivos familiares. O engajamento de Afonso no movimento LGBT em Aracaju se
estabeleceu em 2001 com um convite de um amigo militante e estudante de jornalismo,
que o chamou para revisar o jornal da ASTRA – Direitos Humanos e Cidadania LGBT.
“Então, a coisa foi por ‘osmose’. Eu comecei fazendo isso, depois ia pintando uns
‘refrescos culturais’ e que eu ia, eu organizava o refresco. Trabalhar com ‘release’, eu
fazia muito ‘release’. Até que chegou um momento, depois de quatro anos, de estar
dentro do primeiro projeto”. Afonso era único dentro da instituição que possuía nível
superior, e seu domínio da língua portuguesa lhe possibilitou uma posição privilegiada
na confecção de alguns projetos, tornando-o “peça chave” na manutenção da instituição.
Seu envolvimento com a mobilização fez com que seu companheiro, médico com
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especialidade em clínica geral, passasse também a se voluntariar atendendo
mensalmente os frequentadores do grupo. Apesar do seu envolvimento militante, a
posição social de seu companheiro faz com que tivesse uma postura de “discrição” em
relação à sua orientação sexual e à sua vida amorosa. “As pessoas sabem que sou
militante, sabem que eu faço esse tipo de trabalho, e ninguém nunca veio me questionar
o porquê”. Em 2011 Afonso se desengajou da militância LGBT aracajuana e decidiu
que iria fazer mestrado em sua área de trabalho numa importante universidade estadual
no interior paulista.

A última modalidade de engajamento observada caracteriza-se pelo uso de
saberes e/ou ocupações, de distintos tipos, em prol da “luta”, mas não se confunde com
a dos “experts”, pois não ter como principal orientação a tradução direta das demandas
em políticas públicas ou a ocupação de cargos para este fim. Estes saberes e habilidades
se vinculam tanto à formação escolar do agente, quanto a algum tipo de “talento” que
prescinda de escolarização, mas que é utilizado em “benefício da causa”. Além disto, o
recrutamento destes militantes está principalmente atrelado às redes de amizades.
As trajetórias de Téo, Alex e Márcio expõe este tipo de engajamento. Nesta
modalidade, nenhum dos ativistas utilizou seus saberes e/ou habilidades técnicas para
assumir cargos públicos de destaque ou fez investimentos de acesso a cargos eletivos
em nível estadual ou municipal. Ressalta-se que apenas Alex é filiado a um partido
político (PCdoB).
Em geral alguns familiares destas lideranças possuem envolvimento com
instituições religiosas e/ou partidos. Seus itinerários apresentam engajamentos
anteriores à mobilização LGBT de menor intensidade como são os casos de Márcio e
Alex ou de maior intensidade como ativismo religioso de Téo.
Márcio é advogado, tem 64 anos e origens sociais baixas. Apesar de ter tido
acesso aos estudos desde muito cedo, também teve que se preocupar com sua
sobrevivência devido às condições familiares. Sua inserção no universo religioso, ainda
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na infância, rendeu-lhe aprendizagens de oratória, mas foi a figura de seu pai, um
ativista político envolvido com grupos socialistas que parece ter tido significativa
importância na sua formação política e intelectual.
Desde a década de 1980 havia participado do movimento, mas numa frequência
esporádica e pontual. Segundo ele, a sobrevivência sempre falou mais alto entre suas
necessidades e, somente em sua maturidade, por volta dos 50 anos de idade, quando
atingiu certo nível de estabilidade financeira, passou a se dedicar à militância LGBT. Na
última gestão do Grupo Dialogay, no inicio da década de 2000, envolvido com as
amizades que havia feito no grupo e com os planos da gestão, resolveu assumir um
maior compromisso político. Logo após a extinção do grupo, passou à vice-presidência
de outra associação. Sua formação técnica na área do direito é utilizada por ele na
orientação de alguns casos, como o encaminhamento de determinados casos à
“Delegacia de Grupos Vulneráveis” ou à justiça gratuita.

OUTRO OPERADOR DE SEGURANÇA NA “LUTA”

Márcio65 tem 64 anos, é advogado e trabalha com direito administrativo. Nasceu em
Aracaju, num bairro central da cidade, região muito pobre. É filho de um soldado da
polícia e de uma doméstica, ambos com pouca escolaridade (primário incompleto). É o
mais novo da família de sete filhos (cinco moças e dois rapazes). Dentre os irmãos foi o
único que teve oportunidade de estudar em bons colégios públicos de Aracaju. A
infância, apesar de difícil, devido às condições financeiras, teve na religião um aspecto
importante. Aos oito anos começou a frequentar uma igreja evangélica. Aos doze anos
deu início às pregações na Igreja Presbiteriana e tornou-se uma criança prodígio por sua
facilidade de ler e falar em público. Aos 18 anos, por motivo de saúde, passou a visitar
um terreiro de umbanda. Fez parte da direção da casa, mas terminou se afastando por
acreditar que não teria capacidade para assumir determinados compromissos. Hoje está
envolvido com a doutrina espírita, onde faz parte da mesa de abertura das reuniões,
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realizando leituras e orações. O pai de Márcio, em 1954, foi considerado subversivo e
passou dois anos preso no Rio de Janeiro, condenado por se envolver com grupos
socialistas. Esteve envolvido com os movimentos estudantil e trabalhista, mas nunca
exerceu nenhuma atividade protagonista. Contudo, por conta de sua precariedade
econômica, terminou o ginásio (8ª série) num curso noturno. Mais tarde ingressou num
curso técnico de contabilidade, na Escola de Comércio, e conclui o curso aos 20 anos.
Logo após foi aprovado num concurso para trabalhar na companhia elétrica do estado.
Aos vinte e cinco anos tentou fazer o curso de História na Universidade Federal de
Sergipe, mas este era um curso diurno e, por conta disto, desistiu. Após essa tentativa
ingressou no curso de Administração numa instituição particular e, ao concluí-lo, foi
aprovado num concurso para administrador do estado. Além disso, exerceu a função de
professor de matemática e ciências na rede estadual. Próximo aos cinquenta anos foi
estudar direito. Concluiu o curso na mesma instituição particular de sua formação
anterior. Trabalhando na Secretaria de Administração do Estado, conheceu o presidente
do Grupo Dialogay, na década de 1980. Inicialmente suas participações eram limitadas
e pontuais. Chegou a receber convites para participar da diretoria da instituição, mas
não aceitou. Somente no início da década de 2000, na administração de Francisco,
começou a fazer parte da direção do grupo, como membro de fiscalização. Como
trabalhava oito horas por dia não podia frequentar as reuniões. Após a extinção
Dialogay, Márcio tornou-se vice-presidente da ASTRA. Nesta situação foi acusado por
vários membros do movimento de ter sido mentor, por interesse próprio, de extinguir o
Dialogay. Dentro do movimento deu apoio como operador de segurança na orientação
dos LGBT que procuravam a instituição, encaminhando-os, em muitas vezes, à
defensoria pública. Por sua formação profissional foi indicado algumas vezes a
representar o grupo em eventos fora do estado, cujo objetivo era o de produzir projetos
para o “combate à homofobia”. Seu conhecimento na área do direito foi um importante
recurso para o seu recrutamento no movimento, até hoje todos se referem a ele como
“doutor” Márcio. Em 2009 foi escolhido como delegado, representando o movimento
LGBT sergipano, para a Conferência Nacional LGBT.

Téo é agente penitenciário e vice-presidente da ASTRA.

Tem nos debates

religiosos, em específico nas relações entre religiosidade e homossexualidade, a sua
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principal fonte de “interesse” e intervenção na militância. Ele aponta duas importantes
influências em sua socialização primária na constituição de seu gosto pela participação
política: as figuras do padrasto e o padrinho. O padrasto é citado por Téo como um
sujeito pelo qual nutre admiração e proximidade, cujo engajamento num partido político
parece ter sido de grande valia no seu interesse por “política”. Por outro lado, os
interesses religiosos do padrinho, fizeram-no se aproximar da igreja e desenvolver
aprendizagens sobre “evangelização” e “caridade”.
Entretanto, é em seu itinerário escolar e, principalmente, na relação de amizade
com a dirigente da ASTRA, sua conhecida desde os tempos de escola, que se estruturou
uma rede para seu recrutamento e consequente participação na mobilização LGBT.
Observou-se também que uma importante lógica de retribuição à sua participação
política é a possibilidade do agente exercer o debate religioso e, ao mesmo tempo, viver
sua homossexualidade e militância.
Por ser funcionário público da Secretaria Estadual de Justiça e estar engajado no
movimento LGBT sergipano, Téo foi escolhido, em 2009, como um dos organizadores
oficiais da etapa local da “Conferência Nacional LGBT”. Este fato o torna um dos
interlocutores diretos entre o Estado e a mobilização, apesar de não estar à frente da
construção de políticas públicas para este segmento social. A posição que Téo ocupa
confirma a hipótese de Abers e Büllow (2011) referente à inexistência de uma fronteira
clara entre as esferas políticas nas quais este militante circula.

RELIGIÃO E MILITÂNCIA CONTRA A HOMOFOBIA

Téo66 tem 28 anos, nasceu em Aracaju e é vice-presidente da ASTRA (já foi do
conselho fiscal da organização também). Ele tem o nível médio completo e frequentou
por algum tempo um curso de Licenciatura em História numa universidade particular,
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mas não o concluiu. Há sete anos é guarda de segurança do sistema prisional do estado
(agente penitenciário), mas exerce a função do “coordenador de pessoal”, um “cargo de
confiança”. Seu pai é professor de geografia e mora no sul do Brasil. Sua mãe é formada
em Pedagogia e trabalha com a educação inclusiva de deficientes auditivos numa cidade
do interior sergipano. Conviveu com o padrasto, a quem chama de pai, desde os três
anos de idade, a quem se refere com muito afeto. Este é policial militar e filiado ao PSB
(Partido Socialista Brasileiro). Afirma que conheceu muito pouco os seus avós, pois
faleceram quando ainda era criança. O seu avô paterno era comerciante, suas avós donas
de casa. Seu avô materno era mestre de obras. Entretanto, conviveu em parte de sua
infância com o padrinho de sua mãe, a quem chamava de avô. Este era sacristão e
marceneiro. Lembra-se que seu avô era um líder religioso, uma pessoa de destaque na
cidade, com certa influência na política local. Era também presidente de uma confraria
(irmandade da igreja católica) e o levava à igreja diariamente. Téo estudou até os 13
anos no interior, num colégio religioso (de freiras franciscanas). Depois se mudou para
Aracaju por conta da deficiência auditiva do irmão mais novo. Através de seu avô
sacristão teve contato com padres e o bispo, e foi inserido em atividades de catequese e
crisma. Antes de terminar o segundo grau foi para Santa Catarina passar férias e
conhecer uma congregação das “carmelitas descalças”. Em seu retorno, participou da
“Pastoral da juventude”, onde iniciou sua atividade dentro dos movimentos sociais.
Trabalhou em prol da diminuição do consumo de drogas trazendo os jovens à igreja,
evangelizou em hospitais e presídios. Ao mesmo tempo também participou da “pastoral
vocacional” realizando palestras para jovens dentro da renovação carismática católica.
Em seguida viajou para São Paulo e ingressou no seminário por cinco meses na
congregação “Apóstolos do Evangelho” e trabalhou com “meninos e meninas de rua” e
com redução de danos. Lá também iniciou os estudos filosóficos na PUC-SP67. Após
esta experiência foi para Salvador onde frequentou um mosteiro beneditino como
candidato à vida monástica e por lá permaneceu por mais três meses. Depois destas
passagens por mosteiros, seminários e congregações e, principalmente, depois de ser
admito como funcionário público no estado, passou a se envolver com o movimento
LGBT. Apesar de ser agente penitenciário, nunca exerceu esta função. Ao adentrar a
secretaria estadual de segurança pública, em 2004, foi trabalhar na área de direitos
humanos do órgão e, além disto, administra a “assistência religiosa” do presídio
feminino. No ensino médio estudou por três anos com a presidente da ASTRA, à época
presidente do grêmio do Colégio Atheneu. Naquele período não participou do grêmio,
mas era membro de dois grupos religiosos e ecumênicos. Após um reencontro com a
presidente da ASTRA, em 2004, numa festa, tomou conhecimento acerca da existência
da instituição e realizou sua primeira visita, não mais deixando de frequentar suas
67
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reuniões. Esse momento coincidiu com sua vinda para Aracaju, onde passou a residir
por conta de seu trabalho (antes morava no interior). Segundo ele, entende que seu papel
dentro da Secretaria de Justiça é viabilizar a execução de alguns direitos garantidos em
leis, conferências e seminários aos LGBT. Afirma que sua “orientação sexual” é clara
para todos, apesar de ser bastante “masculino” e não ser considerado por seus colegas
de trabalho como gay. Por conta da publicização de sua sexualidade, de seu
engajamento militante e de sua relação com o “centro de combate à homofobia” (onde
possui uma prima que é assistente social) foi escolhido como representante da Secretaria
de Estado da Justiça e Cidadania para participar de “Conferência Estadual LGBT” em
2009. É um representante oficializado da secretaria de justiça no que diz respeito ao
movimento LGBT do estado, sendo um dos organizadores da conferência.

O itinerário de Alex, 42 anos, Drag Queen68 e ex-presidente da Adhons,
apresenta um engajamento estabelecido a partir de redes de relações de amizade
constituídas após sua chegada a Aracaju, proveniente do estado do Ceará. Sem
envolvimentos parentais em atividades políticas ou participações suas em outros tipos
de militância, o agente deu início a contatos com o movimento LGBT a partir de
algumas atividades festivas de grupos gays na periferia de Aracaju. Desde então,
começou a frequentar círculos de amizade que o levaram ao Dialogay no início da
década de 2000.
Após a dissolução do grupo, fundou junto com outros ativistas a Adhons, da qual
foi vice-presidente, presidente e tesoureiro. Três aspectos são relevantes para seu
engajamento militante. O primeiro, circunscrito a uma dimensão afetiva, diz respeito à
história de violência homofóbica a que foi submetido em seus primeiros anos de vida
em Aracaju e o apoio que recebeu da mobilização. O acolhimento do grupo foi
importante para sua vinculação inicial ao Dialogay. O segundo está ligado ao fato de
Alex estar desempregado enquanto exercia seu ativismo à frente da associação, o que
68
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denota a disponibilidade de tempo para o investimento na luta. O último aspecto diz
respeito à conciliação, posteriormente, entre seu trabalho como Drag Queen e seu
ativismo, algo inexorável à sua atividade laborativa. Notadamente, aponta-se aqui a
relação estreita entre a esfera do trabalho e da militância (PASSY e GIUGNI, 2000).

UMA DRAG QUEEN NA MILITÂNCIA

Alex69 é natural de Fortaleza, tem 42 anos e mora há 11 anos em Aracaju, onde passou a
residir após ser transferido pela empresa onde trabalhava como técnico em manutenção
de máquinas fotográficas. Seus pais são do interior do Ceará. A mãe é costureira e tem a
4ª série e o pai era vendedor ambulante, tinha como nível de instrução a 8ª série. Os
avós de Alex eram agricultores, mas sabiam ler e escrever. Alex não teve nenhum
familiar envolvido com mobilizações políticas, sua mãe, contudo, tem uma significativa
inserção na igreja católica onde congrega. Há quatro anos ela foi escolhida como
ministra da igreja (realiza comunhão e visitas aos hospitais). Em sua cidade natal Téo
era atleta (atletismo 400 m sobre barreira), fez parte da federação cearense de atletismo
e dedicou parte de sua vida a isto. Naquele período não tinha amigos LGBT, mas era
assumidamente homossexual. Em Fortaleza participou movimento de estudantes
secundaristas, que patrocinava suas atividades desportivas, mas seu contato com o
movimento estudantil foi fugaz. Quando chegou a Aracaju, em 1999, interessou-se em
participar das “corridas gays”, atividades desenvolvidas por ativistas na periferia de
Aracaju. Por sua história pregressa no atletismo, tornou-se campeão das competições
por alguns anos. A partir destas experiências estabeleceu laços de amizades com
homossexuais da cidade. No ano seguinte, em 2000, através desta rede de amizades,
conheceu o Grupo Dialogay e começou a frequentá-lo. Afirma que percebia o grupo
como uma forma de fortalecimento de sua cidadania e espaço para a busca de recursos
para a defesa de seus direitos. Alex sofreu várias discriminações ao longo de sua vida
em Aracaju: empurrões, pedradas e xingamentos nas ruas. Após o término do Grupo
Dialogay, em 2002, foi convidado por alguns membros dissidentes a fundar outra
organização LGBT, a Adhons, do qual foi vice-presidente em 2003. Em 2004, no
69
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entanto, tornou-se presidente desta associação, cuja sede era sua própria casa. Nesta
época estava desempregado, sobrevivia de “fazer bicos” e com a ajuda financeira de
uma de suas irmãs. O grupo se estruturou, inicialmente, a partir dos projetos
desenvolvidos com o combate e prevenção do HIV/AIDS. Hoje Alex trabalha como
artista performático (drag queen), atividade que começou a desenvolver em Aracaju, a
partir de relacionamentos com amigos que gostavam de se “montar”. Alex possui um
personagem bastante conhecido na sociedade sergipana, cuja atividade lhe sustenta há 3
anos. “Meu personagem sai do mundo gay. Ela tem uma fala organizada dentro do
movimento social, do movimento político. Eu trazia no personagem, no mesmo corpo,
essa fala organizada da drag queen, dentro das famílias tradicionais e sofisticadas de
Sergipe. É uma linguagem na falação de drag, mas com todo cuidado, com todo
discernimento de que você está numa família. Você não está numa boate. Esse foi meu
diferencial.” A personagem exerce um certo tipo de militância nas festas. Alex é filiado
ao PC do B desde 2008. A filiação ocorreu através da amizade com um membro
engajado ao PC do B e ao movimento LGBT. Foi presidente da “Adhons” por um ano e,
em outros dois, tesoureiro da associação. Como presidente coordenou um projeto de
prevenção ao HIV/AIDS. Também faz parte da UNEGRO. Seu personagem drag queen
é constantemente convidado a participar de campanhas e passeatas, tanto no movimento
LGBT, quanto no partido onde milita. Em maio de 2012 recebeu o título de cidadão
aracajuano no dia municipal de combate a homofobia, em reconhecimento à sua
militância.

A seguir serão averiguadas as condições de constituição da luta política em prol
dos direitos de travestis e transexuais aracajuanas e os itinerários de suas principais
lideranças.
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5.2. Em defesa dos direitos do “universo trans” 70

É possível encontrar em trabalhos acadêmicos brasileiros duas principais
vertentes que analisam a emergência das categorias “trans” e seus campos de disputa.
Na primeira estão os debates que se debruçam sobre os processos da
medicalização/psiquiatrização/jurisdição, presentes em trabalhos como os de Bento
(2006; 2008), Amaral (2007) e Leite Jr. (2008). Neles percebem-se discussões sobre a
produção de saberes científicos, “categorias sexuais” e sua relação com o controle dos
corpos e das subjetividades “trans”. A segunda vertente, por sua vez, tece considerações
a respeito das ressignificações das categorias “trans” no universo militante, não
obstante, fazendo uso das teorias de gênero e de teorias da sexualidade, como nos
trabalho de Barbosa (2010) e Carvalho (2011a; 2011b).
Seguindo os mesmo objetivos apontados anteriormente, as análises aqui postas
se distanciam destas duas vertentes analíticas, inicialmente a partir da problematização
que estabeleceu em torno da categoria “identidade”, não se vinculando às propostas
mais “naturalizantes” e “fortes” do uso deste conceito, e também dos usos mais “fracos”
ou “fluidos”, como os que se guiam a partir da categoria de “performance de gênero”
proposta por Butler (2003; 2005; 2006). Mas percebendo-as como estratégias políticas.
Analisam-se o engajamento político de lideranças do movimento “trans” e a construção
de seus gostos pelas “lutas” a partir de suas redes de pertencimentos, propriedades
sociais e lógicas de engajamento e retribuição.
A compreensão das condições de constituição do movimento “trans” brasileiro
torna-se mais claro a partir da percepção da intersecção entre Estado e este tipo de
mobilização política. A primeira associação em defesa dos direitos “trans” brasileira, a
Associação de Travestis e Liberados do Rio de Janeiro (ASTRAL), surgiu em torno do
70
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combate à violência da guarda municipal no ano de 1992, que durante as noites prendia
várias travestis, impedindo-as de se prostituírem. Mas como assevera Carvalho (2011a),
desde o início o Estado apoiou a iniciativa 71:

O apoio para a criação da ASTRAL veio de um projeto de prevenção
das DST e AIDS chamado “Saúde na Prostituição” que realizava
reuniões com pro fissionais do sexo no Instituto Superior de Estudos
da Religião (ISER), local onde passaram local onde passaram a se
realizar as reuniões da associação. A influencia das políticas públicas
de combate a epidemia da AIDS parece ter sido crucial também na
constituição de outras organizações de travestis que surgem nos anos
seguintes. Assim, dois “modelos” se tornam hegemônicos na
construção de organizações de travestis no Brasil. Algumas surgem da
auto-organização de travestis em resposta à violência policial nos
locais de prostituição, e outras a partir do investimento de ONGs do
movimento homossexual e ONGs-AIDS em projetos de prevenção
junto à população de profissionais do sexo. Assim, o binômio
violência policial/AIDS se torna pedra fundamental da constituição do
movimento que com o passar dos anos seria capaz de desenvolver
outras bandeiras de luta (CARVALHO, 2011a, p. 27).

Em nível nacional, uma das implicações destes novos laços entre o Estado e as
organizações em defesa dos direitos “trans” foi a organização anual, a partir de 1993, do
“Encontro de Travestis e Transexuais que atuam na luta e prevenção à AIDS”
(ENTLAIDS), realizado em várias regiões brasileiras72. Se as discussões iniciais nestes
encontros se davam em torno da prevenção e combate ao vírus HIV e das DST, com o
71
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passar dos anos, outras demandas surgiram como a de mudanças na segurança pública,
o acesso à educação e ao mercado de trabalho (SIMÕES e FACCHINI, 2009).
Esta incorporação do segmento “trans” como alvo de investimentos dos
programas de DST/AIDS73, observado como “grupo de risco”, possibilitou também a
criação de associações “trans” e de campanhas de intervenções em Sergipe (ver Figura
9). Em Aracaju há duas organizações políticas “trans”. A primeira, inaugurada em
1999, é a “Associação de Travestis Unidas”, surgida num contexto preventivo do
HIV/AIDS, em parceria com a Coordenação Estadual de DST/Aids de Sergipe, sob os
auspícios de uma assistente social, não “trans”, vinculada à “Secretaria Estadual da
Saúde”, naquele período.
A segunda organização, “Astra – Direitos Humanos e Cidadania LGBT”,
criada em 2001, teve sua origem vinculada à formação de um núcleo de outra
organização em defesa dos direitos LGBT, o extinto Grupo Dialogay de Sergipe 74. Sua
principal liderança é uma ativista travesti com acúmulo de capital militante em
movimentos estudantis em sua adolescência e significativas incursões no cenário da
mobilização LGBT nacional.
As causas defendidas pelas organizações “trans” em Aracaju, no amplo espectro
dos “direitos humanos”, também foram modificadas ao longo das décadas de 1990 e
2000. Observa-se que, se a principal luta empreendida no final da década de 1990
mantinha vínculos exclusivos com a prevenção da epidemia do HIV/AIDS, não obstante
a década de 2000 inaugurou outras possibilidades de lutas. As ações afirmativas,
surgidas a partir da recategorização realizada pelo Estado e pela mobilização,
73
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modificaram o perfil epidemiológico do “universo trans”, de um “grupo de risco” para
um “grupo vulnerável” devido a sua história de marginalização social que produziriam
práticas de risco como: sexo desprotegido e compartilhamento de seringas na aplicação
de silicone e hormônios femininos. Corroborando esta análise, Bento (2009) argumenta:

Se as travestis entram no Estado pela enfermeira, terminam por ocupar
outros espaços públicos e políticos não esperados. Os encontros
nacionais de travestis financiados pelo Estado para discutir aids
terminaram por produzir uma agenda de reivindicações ampla que
inclui a educação, o combate ao preconceito, o cuidado à saúde. Com
isso, uma agenda imposta pelo Estado acaba propiciando
desdobramentos não esperados (BENTO, 2009, p. 22).

Figura 9 – Folder do projeto “Parceiros da Noite” (UNIDAS) com apoio do
Ministério da Saúde

Fonte: Arquivo UNIDAS
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A partir de então, as militantes e as organizações aracajuanas se envolvem em
diferentes lutas, a exemplo da defesa do “uso do nome social” (ver Figura 10), da
“redução de danos” para “travestis” dependentes químicas, da “qualificação
profissional” do segmento e da execução de ações de assessoria jurídica.
As intervenções estatais não só implicaram a ampliação das “lutas”, mas
também na capacitação e fortalecimento das associações e no incremento dos quadros
da militância com a formação de lideranças “trans”, dentro de uma lógica de
“empoderamento” do segmento “trans” (CARVALHO, 2011). Os projetos “Tulipa" 75 e
“Transpondo Barreiras” ( ver Figura 11) são os melhores exemplos deste processo.

Figura 10 – Folder sobre a lei municipal do “uso do nome social” por travestis
e transexuais (ASTRA)

Fonte: Arquivos ASTRA
O “Projeto Tulipa” foi executado em âmbito nacional pela ANTRA (Articulação
Nacional de Transgênero), iniciado em 2003, com duração de três anos. Inicialmente
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vulneráveis, dentro da lógica de “empoderamento”.
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desenvolvido com apoio financeiro da Pathfinder76 e depois do Programa Nacional de
DST-AIDS/Ministério da Saúde. Seu principal objetivo era o de diminuir a
vulnerabilidade das transgêneros ao HIV/AIDS. Para isso investiram em capacitação e
fortalecimento de grupos e de lideranças “trans”. Na região nordeste, o projeto foi
executado pela “ASTRA” (Centro Tulipa Janaína Dutra), através da articulação de uma
rede entre as associações nordestinas “trans” de Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Maranhão, Sergipe e Bahia (ASTRA, 2004). Em prosseguimento ao projeto citado, em
2009, o “Projeto Transpondo Barreiras” também tinha os mesmo objetivos e foi
executado pelas mesmas instituições.
Enquanto realizei minha incursão no campo de pesquisa fui convidado algumas
vezes para participar como palestrante em eventos desta natureza. Dentre elas destaco a
participação, em 2009, na “Oficina Transpondo Barreiras” da região Nordeste que
reuniu lideranças “trans” de Sergipe, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco em
torno da tentativa de ampliar a cobertura e a qualificação da promoção de saúde e
direitos humanos e de prevenção às DST/AIDS do segmento “trans”. O evento reuniu
neófitas e veteranas do universo militante para a capacitação em intervenções
comportamentais, monitoramento e abordagem para aplicação de um questionário que
iria averiguar o perfil socioeconômico em seus respectivos estados.
Algumas das participantes haviam sido apresentadas no VI Encontro Nordeste
de Travestis e Transexuais realizado meses antes. Esta foi uma oportunidade inicial de
serem vistas e terem contato com as veteranas. Além de múltiplos temas serem
abordados nas mesas (geração de emprego, planos de enfrentamento das DST/AIDS,
transfobia, cirurgia de transgenitalização e redução de danos), a programação contou
com a presença da militância, de técnicos das secretarias de saúde e direitos humanos,
além da presença de políticos das esferas federal, estadual e municipal.
A situação da oficina de capacitação, entretanto, mobilizou o debate de um tema
específico e, essencialmente, a troca de experiências entre as militantes em
concomitância a um treinamento disponibilizado por um professor de uma instituição
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pública de ensino superior e por um técnico do Programa Estadual de DST/AIDS. O
objetivo do encontro girou em torno da construção de estratégias intervenções junto ao
segmento “trans”, da atualização de conhecimentos a respeito do HIV/AIDS, mas era
também um espaço de aprendizagens sobre como se comportar como uma liderança,
como falar, sobre o quê falar, em sintonia com suas posições de lideranças. Num dos
debates que presenciei, por exemplo, uma líder experiente revelou que mantinha
relações sexuais com seu parceiro sem preservativos. Imediatamente foi chamada a
atenção sobre a impossibilidade daquele tipo de informação “vazar”, pois como
liderança deveria ser exemplo de um “comportamento sexual seguro”.

Figura 11 – Folder Projeto “Transpondo Barreiras” (ASTRA)

Fonte: Arquivos ASTRA
No que tange às participações políticas das lideranças do “universo trans” da
militância aracajuana, observou-se que estas vincularam-se a dois eixos principais. Num
primeiro, os engajamentos das militantes estão fortemente ligados a processos de
socialização religiosa ou de participação em atividades políticas anteriores aos seus
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ingressos no movimento LGBT. Processos que tornaram as ativistas sensíveis e
interessadas nas “causas sociais”. Seus níveis de adesão à defesa das bandeiras são
intensos, o que se comprova pelo tempo de militância (mais de 10 anos) e pela
sobreposição de esfera militante, do trabalho e familiar.
No outro eixo, o engajamento e a constituição das militantes como lideranças
estabeleceu-se a partir da participação delas na “luta trans”. Assim foram geradas
“visões de mundo” sobre a importância da mobilização, além de possibilitar a regulação
de seus comportamentos através da incorporação de como se vestir, falar e portar-se
como uma líder.

Com baixas origens sociais, baixa escolaridade e preocupações

imediatas com a sobrevivência, o nível de adesão destas lideranças tendeu a ser menor
se comparado com a modalidade de participação descrita anteriormente.
Os casos de Ana e Renata são ilustrativos do primeiro modo de participação
política das lideranças. Ana é importante líder do movimento de travestis e transexuais
em Sergipe, mas apesar disto ela não é LGBT. Graduada em Serviço Social, tem
apresenta origens socioeconômicas medianas, com alto investimento escolar e inserção
em redes sociais informais (amigos inseridos em partidos políticos e na máquina
governamental) que lhe possibilitaram a reconversão de seu capital escolar e militante
em postos públicos (cargos de confiança). Seu itinerário reforça a compreensão do
quanto a mobilização e o Estado convergem em suas ações e objetivos, não sendo
possível discernir uma fronteira entre esses dois campos políticos.
Funcionária pública municipal e fundadora de uma associação de defesa dos
direitos “trans”, esta ativista coloca sua expertise em favor da “luta” na criação de
projetos, na definição metas/objetivos e em intervenções da instituição na qual atua
como uma verdadeira mentora. Sua superdedicação à causa faz com que sua vida
pessoal esteja completamente atrelada à militância. Solteira e sem filhos, Ana é
chamada pelas travestis que ajuda de “mãe”. Essa denominação é geralmente utilizada
por elas para descrever pessoas, geralmente travestis mais velhas ou cafetinas, que as
acolhem nas ruas após serem expulsas de casa e exprime, neste caso, a reverência feita a
ela pelas participantes do grupo. Seu “encantamento” pelo “universo trans” contagia até
mesmo sua família que, inicialmente, olhava com restrição sua aproximação com as
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travestis, não compreendendo o apego à “causa” e aquelas pessoas. Atualmente sua rede
de amizades é formada em grande número pelas travestis que, inclusive, hospedaram-na
em suas casas numa viagem recente a Itália, país para onde convergem muitas
prostitutas brasileiras, principalmente as travestis e transexuais.

UMA ASSISTENTE SOCIAL NA MILITÂNCIA “TRANS”
Ana77 é assistente social e militante no “universo trans” aracajuano, mas não é
“travesti”, “transexual” ou “transgênero”. É mentora da primeira ONG “trans” do
estado, a “Associação de Travestis Unidas” em 1999. Atualmente tem 50 anos e é
solteira. É filha de uma prole de cinco irmãos, cujo pai é marceneiro e ourives, e a mãe
dona de casa, ambos com baixa escolaridade (educação primária). Nasceu no sul do
estado de Sergipe, numa região conhecida por sua tradição em gerar representantes
políticos. Ana tem familiares inseridos na política local, um de seus primos foi deputado
estadual e vice-governador de Sergipe. Em sua cidade natal concluiu seus estudos
primários e médios (Pedagógico e Contabilidade). Conviveu na infância com um avô
paterno extremamente “religioso” e “caridoso”, com gosto pela “assistência”. Então
comerciante na cidade, seu avó foi presidente da associação religiosa “São Vicente de
Paula”, composta por comerciantes, durante muitos anos. Aos domingos seu avô, após a
missa, além de falar na associação, distribuía cestas básicas (no período natalino) e
oferecia ajuda financeira às pessoas necessitadas, geralmente idosos e pedintes. Na
adolescência continuou frequentando a igreja católica, onde conheceu freiras que a
encaminharam à participação em um grupo de jovens. Nesse período cogitou tornar-se
uma delas. O grupo ia aos povoados circunvizinhos a sua cidade, lá lecionavam o
catecismo e distribuíam hóstia aos enfermos. Neste período cogitou a possibilidade de
tornar-se assistente social. Em 1979 prestou vestibular para Serviço Social e mudou-se
para Aracaju. Na capital, continuou a frequentar grupos religiosos católicos até os 20
anos, mas aos poucos foi se afastando em virtude de discordâncias surgidas por
influência de suas leituras no curso, principalmente de Karl Marx. Hoje não mantém
nenhum vínculo religioso. No período universitário nunca se envolveu com
mobilizações políticas do diretório acadêmico, mas era amiga de alguns membros que o
compunham. No ano de 1981 entrou no serviço público estadual como oficial
administrativo onde trabalhou numa escola no centro de Aracaju. Depois, em 1983, já
graduada, foi transferida para o Instituto Lourival Fontes, uma instituição filantrópica
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que abrigava menores órfãos, onde trabalhou até 1992. Em 1993 iniciou formações em
terapia de família e bioenergética. Três anos depois, a convite de uma colega também
assistente social, foi trabalhar num ambulatório de uma cidade próxima à capital. Por
conta de sua pós-graduação desenvolveu trabalhos com pacientes portadores de HIV no
GAPA, presidido pelo coordenador do programa estadual de DST/AIDS, onde
trabalhou até 1998. Diferente dos outros GAPAS do país, que trabalhavam com
assessoria jurídica e prevenção, o GAPA Sergipe tinha cunho assistencial. Identificando
a clientela da instituição como muito pobre, Ana promoveu na instituição cursos de
“geração de renda” (corte e costura, impressão de camisas, arranjos de flores, salão de
beleza, alimentação) para os soropositivos. Após sua saída do GAPA retornou ao
ambulatório, onde permaneceu até 2003. Neste ínterim, em 1998, realizou um trabalho
de pesquisa com as travestis para apresentação em um congresso, onde identificou a
ausência de intervenções junto a este segmento social. Após seu retorno do congresso,
iniciou a distribuição de camisinhas para as travestis que trabalhavam na rua. O
contínuo contato com as mesmas e suas demandas, fizeram-na criar uma reunião
semanal na Secretaria da Saúde, onde foram iniciados debates em torno de direitos e
questões de saúde. Em meados meio de 1999 fundou a “Associação de Travestis
Unidas” junto com as travestis que contatou em seus trabalhos de prevenção na rua. Os
primeiros projetos da instituição foram desenvolvidos junto ao Ministério da Saúde para
prevenção ao HIV/AIDS. Com os investimentos do estado alugaram uma sede espaço
onde permaneceram por sete anos. A descentralização de recursos financeiros para as
ONGs, realizada pelo Ministério da Saúde, que passaram a ser geridos pelos municípios
em 2005, dificultou o acesso ao financiamento das atividades da instituição. Deste
modo, Ana custeou o aluguel, telefone, água e energia até 2009, quando uma sede
definitiva foi conquistada para a construção de uma casa de apoio aos portadores do
HIV. Apesar de ser uma figura importante para as travestis da ONG, Ana nunca
assumiu a presidência da instituição No ano de 2009 foi denunciada ao Ministério
Público sob a acusação de desvio de verbas de projetos e tráfico de influências dentro
do Programa de Prevenção às DST/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde. Neste
período solicitou transferência para a prefeitura de Aracaju e assumiu o cargo de gerente
do ambulatório de HIV/AIDS do município, por indicação de um membro do
movimento LGBT que compunha também o quadro profissional da Secretaria
Municipal. O seu envolvimento com o movimento social e sua atuação como assistente
social são interpretadas como “estando no seu sangue”. É chamada pelas travestis de
“mãe”, tem muito orgulho de ter essa experiência com esse segmento. Em sua
militância deseja mostrar que as travestis são seres humanos, têm afeto e família. Diz-se
“encantada” e “embriagada” pelo “universo das travestis”. Relata sua amizade com as
travestis mesmo fora do Brasil, uma ligação afetiva muito estreita com as mesmas.
Acredita ter um perfil diferente de uma “militante”, pois tem mais o perfil
“assistencialista”. Define sua luta como a busca da cidadania e dos direitos de grupos
excluídos como as pessoas que vivem HIV/AIDS e as travestis. Vê sua atuação como
gerente do ambulatório de DSTs em Aracaju para além de uma função administrativa,
mas também de militância.
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No trajeto de Renata observou-se como um dos aspectos principais que
antecederam seu engajamento na militância LGBT, o acúmulo de capital militante a
partir da sua participação e do seu protagonismo em ativismo estudantil. Renata tornouse uma liderança ainda na adolescência, à frente do grêmio estudantil da maior e mais
renomada escola pública da rede estadual, um espaço que desde o final do século XIX
fomentou discussões políticas e o associativismo estudantil (RODRIGUES, 2013).
Ao tempo em que se envolvia com a agremiação, Renata feminilizava seu corpo
deixando os cabelos crescerem e usando roupas mais justas ao corpo. Sua identidade
como travesti começava a se delinear, mas sob um processo conflituoso no qual
associava a travestilidade à prostituição. Entretanto, o fato de viver para a militância
estudantil produziu-lhe o discernimento e o sentimento de que não teria o mesmo
destino de muitas travestis. Neste período de sua vida não se aproximou do movimento
LGBT, apesar de descrever que sofreu violências física e psicológica na família e no
próprio movimento estudantil. Percebia a mobilização gay com descrédito. Naquele
momento sua identificação como estudante era mais forte e seus sentimentos de
lealdade com o grupo e as “bandeiras” também (SOMMIER, 2010).
Somente ao final da década de 1990, após completar o ensino médio, seus
investimentos no movimento estudantil diminuíram e o ingresso no movimento LGBT
foi concretizado. Fechava-se, em suas palavras, um antigo ciclo e outro iria se abrir.
Outros sentidos de “luta” se estabeleceram.
Eu saí do movimento estudantil no momento certo. Eu via no
movimento estudantil as pessoas ficando velhas, deixando de ser
jovens, não via sentido. Saí do movimento estudantil com vinte anos.
Era jovem ainda, mas eu acho que eu cumpri o ciclo que era
necessário78.
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A militância inicial e seu posterior ingresso no movimento LGBT inseriram-na
em redes vinculadas a partidos políticos que possibilitaram o acesso a ocupações de
cargos de confiança na esfera governamental e também uma tentativa de eleição como
deputada estadual. Atualmente sua representatividade política atingiu nível nacional.
Renata faz parte do quadro administrativo, como secretária de direitos humanos, de uma
associação LGBT nacional e é uma das mais importantes lideranças “trans” do norte e
nordeste brasileiro.

UMA LIDERANÇA NACIONAL
Renata79 nasceu na capital sergipana no ano de 1980 e, atualmente, além de presidir
uma ONG LGBT, é Secretária de Direitos Humanos da Associação Brasileira de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT). Seu pai, metalúrgico,
nasceu no interior sergipano, e sua mãe, cabeleireira, em Alagoas. Ambos possuem
baixo nível de escolaridade e nenhum tipo de envolvimento com partidos políticos ou
vínculos com mobilizações políticas. Ela tem apenas um irmão, que é gay, mas não tem
envolvimentos políticos. Entretanto, outros familiares exerceram atividades políticopartidárias e tiveram destaque como lideranças. Um de seus tios foi prefeito no interior
da Bahia e sua tia foi vice-prefeita na mesma cidade. Um de seus primos é prefeito de
uma cidade no sul do estado e, anteriormente, havia sido vereador. Outro primo é
presidente de um time de futebol da capital. Acredita que a convivência em sua infância
com essas pessoas justificam o seu “gosto” de estar no movimento social. Desde
pequena era considerada pela família como uma criança bastante inteligente e falante.
Realizou sua escolarização inicial numa instituição particular católica. Frequentava a
igreja, e era tida como “questionadora” e “contestadora”. Aos 11 anos ingressou na
escola pública estadual de referência, local onde, historicamente, parte dos políticos do
estado havia se formado. Lá se tornou uma liderança estudantil. Aos 12 anos idade já
era representante de turma. Com 14 anos, na oitava série, participou da chapa do
grêmio. Aos 15 anos, numa chapa única, foi candidata a presidente do grêmio. O
processo, no entanto, não se deu de maneira tranquila. No período em que foi
convocada a eleição para o grêmio, ela havia “descoberto” a sua sexualidade, sofrendo
críticas em relação a isto e ao cargo que iria assumir. Mesmo assim venceu o pleito com
89% dos votos. Desde que “assumiu” sua sexualidade, Renata pensou em se torna
79

Entrevista concedida ao autor em 25/03/2011

178

travesti. Cultivava um cabelo comprido desde a adolescência e possuía traços muito
delicados. Desta maneira, quando frequentava bares gays, era incentivada a se tornar
travesti. No início rejeitou a possibilidade, pois associava a imagem de travesti à
agressividade e às ruas. Acreditava que se fosse travesti a prostituição seria sua única
via de sobrevivência, mas ao mesmo tempo afirma que o movimento estudantil a fez
pensar para além desta possibilidade. Sofreu agressões do pai que chegou a cortar seus
cabelos com um facão. Quando assumiu o grêmio, vinculou-se ao Partido Popular
Socialista (PPS) e foi vice-presidente da Juventude Popular Socialista (JPS). Sua
experiência como liderança estudantil lhe rendeu várias aprendizagens, a “lutar por uma
educação justa e igualitária e fazer política com isso”, e aprendeu “o mecanismo de que
você só é respeitado quando faz valer o seu direito”. Observava com descrédito o
movimento gay na década de 1990 em Aracaju, pois não via “nada produtivo” nas
reuniões do único grupo existente, restringindo as atividades do grupo à distribuição de
preservativos. Com a candidatura da vice-presidente do Dialogay, uma mulher
“heterossexual” pelo PT, viu que o movimento poderia melhorar. Continuou no
movimento estudantil até 1999, na época era secretária geral da USES (União Sergipana
dos Estudantes Secundaristas). Ainda em 1999, em razão do seu passado de militância
estudantil, Renata foi convidada a compor a chapa do Dialogay como secretária geral.
Acredita que a saída do movimento estudantil para o LGBT aconteceu em boa hora. Via
que as pessoas do movimento estudantil estavam ficando velhas e não via sentido
naquilo, pois havia cumprindo um ciclo. Percebia-se mais útil no movimento LGBT e
nos desafios que eles traziam e também porque tinha a ver com sua história de vida,
pois estava entrando numa luta pelo “direito de existir e de ser como queria ser”. No
Dialogay também assumiu a função de “agente de saúde” do projeto “Jovens
namorados”, destinado a prevenção e combate ao HIV. O projeto deu-lhe possibilidade
de entender como trabalhar outros projetos sociais. A fez entender que uma ONG, além
de lutar pelos direitos e buscar através da pressão social a garantia de direitos, podia
formular ideias pra minimizar males e aglutinar pessoas em torno disso. No Dialogay
presidiu uma coordenação de travestis e transexuais que deu origem a ONG que
atualmente preside, formada em 2002. A participação do Dialogay possibilitou a criação
de uma rede de amizades com outros militantes (GGB e Grupo Arco-íris/RJ) que lhe
rendeu várias aprendizagens acerca da mobilização política LGBT, inclusive para a
idealização e execução da “Parada LGBT” em Aracaju, evento anual que continua a
coordenar. Afirma que, por conta da dissolução do Dialogay, recebeu uma demanda de
outros segmentos identitários e a instituição passou a ser LGBT. Sua direção frente à
instituição e suas atividades no Dialogay a projetaram no cenário nacional a partir de
2002. Em 2006 foi candidata ao cargo de deputada estadual pelo Partido Social Liberal
(PSL), mas não conseguiu ser eleita, alcançando a 214 votos. Recentemente assumiu os
cargos de Secretária da Articulação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) e
Secretária de Direitos Humanos da ABGLT.
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A segunda modalidade de engajamento, referente aos trajetos de Lorena e Sofia,
é caracterizada por origens sociais humildes, baixa ou mediana escolaridade, sem
experiências militantes anteriores ao engajamento na luta “trans”. Pode-se afirmar que a
participação em redes de amizades com outras lideranças “trans” lhes possibilitaram a
aprendizagem da militância e a percepção de si como agentes políticos.
A dimensão afetiva é também um aspecto importante para a conexão das
ativistas às “lutas” e para a produção de sentidos dos engajamentos. As experiências
negativas da violência familiar, da prostituição e da exclusão social, que antecederam o
ingresso na militância LGBT, constituíram-se não somente como situações objetivas e
concretas de suas realidades, mas também como caminhos para a construção de
percepções acerca de si e de suas orientações sexuais.
No entanto, a participação política gerou nas ativistas novos sentimentos e novas
formas de se perceberem. Os sentimentos negativos de “vergonha” e de “medo” sobre si
e suas vidas, deram lugar a “indignação”, “descontentamento” e “raiva” em relação às
suas condições de existência e a ao tratamento social que recebem. Neste mesmo
sentido, as mudanças de percepção das famílias das agentes, quando deixaram a
prostituição e ingressaram na militância destacando-se como lideranças, são uma
recompensa para as mesmas, motivando-as a permanecer na luta.
Como afirmam Britt e Heise (2000, p. 265-266), as identidades políticas são
também modificadas pelas emoções incitadas e produzidas pelos movimentos sociais.
Deste modo,
[...] os movimentos sociais transformam a emoção da vergonha
em medo e raiva, criando assim participantes ativos e
dominantes dispostos a fazer parte das ações coletivas. Esses
indivíduos são puxados para dentro das manifestações através
das redes sociais e do contágio da multidão.
Percebeu-se também que em seus itinerários a presença de um capital escolar
significativo não é uma variável importante para suas participações políticas, mas que
também sem ele e sem um capital social acumulado em outras mobilizações políticas
(partidos políticos ou movimento estudantil, por exemplo), as ativistas não conseguiram
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reconverter seu capital militante em cargos públicos ou em postos em associações
nacionais, como no caso de Renata, observado anteriormente.
É curioso notar, principalmente no trajeto de Lorena, com nível de escolaridade
muito inferior à maioria das lideranças LGBT em Aracaju, o quanto sua participação na
mobilização “trans” lhe rendeu aprendizagens importantes para sua atuação. Em sua
entrevista é notória sua eloquência ao se referir à militância e à defesa de suas “causas”,
tornando visível sua apropriação de um vocabulário sofisticado e técnico que, sem
contar com um capital escolar, somente seu engajamento pôde lhe prover.
Matonti e Poupeau (2004) descrevem essas competências e “savoir-faire”
conferidos pelo militantismo e conquistados na prática como capital militante. Mas ao
contrário da afirmação dos autores de que, esse tipo capital seria cada vez menos
transmitido em seus lugares tradicionais e de geração a geração, e teria as competências
escolares como um novo fundamento de sua aquisição, a escolaridade de Lorena não
nos ajuda a entender essas aprendizagens. Apesar do esforço pessoal da militante em dar
início e prosseguimento aos seus estudos, foi com a “solidariedade de ativistas mais
experientes” e no dia a dia das “lutas” que essas aprendizagens se construíram.
Outrossim, não se deve perder de vista que as formações e congressos financiados pelo
Estado e entidades internacionais, que contam com um bom número de “especialistas”
em temáticas LGBT também devem ser elencados como espaços de apropriação destas
aprendizagens.

DA PROSTITUIÇÃO À MILITÂNCIA
Lorena80 tem 37 anos e cursa o primeiro ano da educação básica no supletivo numa
escola pública em Aracaju. Ela é presidente de uma associação de travestis na cidade,
uma das fundadoras da ONG em 1999 e está no seu segundo mandato. Nasceu num
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povoado de um pequeno município sergipano à beira do Rio São Francisco. Filha de
lavradores, cuja atividade agrícola é de subsistência, é a caçula de nove filhos. Seus
avós foram também lavradores. Acerca da história escolar de sua família, relatou que
sua avó materna estudou até a oitava série, seu pai sabe “ler e escrever pouquinho” e sua
mãe cursou até a quinta série do antigo 1º grau. Recorda-se da figura marcante de sua
mãe, definida por ela como uma “guerreira”. Aos domingos ela levava os filhos à igreja
católica, era uma mulher atuante e com certo destaque no campo religioso, participante
de um grupo orações e cantora da igreja. Aos dez anos foi expulsa de casa pelo pai ao
lhe revelar que “não era o homem que ele desejava que ele fosse” e que se sentia uma
mulher. “Eu não sabia nem o que era travesti, que eu nunca ouvi falar. Sempre ouvia
afeminado, mas era uma história lá longe, que os nossos avós contavam, que tinham os
homens afeminados”. Foi acolhida por sua avó materna que logo tratou de transferi-la
para Aracaju, para a casa de uma tia, em busca de “tratamento”. Logo em seguida viajou
para São Paulo, na companhia de um primo, a pedido de sua tia. Lá conheceu outras
travestis que a encaminharam à prostituição aos 11 anos de idade. Aos 18 anos retornou
à Aracaju, já transformada, “com peito e tudo”, e resolveu visitar sua cidade natal.
Relembra que fugiu escondida numa ambulância da cidade, pois sofreu agressões das
pessoas, muitos queriam linchá-la. No seu retorno a Aracaju foi “trabalhar numa casa de
família” para ter garantia do que comer e de onde dormir, mas não recebia salário. Não
tardou e voltou às ruas para se prostituir em Aracaju, no centro da cidade. O contato
com a rua a fez conhecer outras travestis e desenvolver laços de amizade. A situação
naquela época, meados da década de 1990, era difícil para as travestis. O avanço da
AIDS, a falta de acesso aos serviços de saúde e a violência, propiciaram o contato das
travestis nas ruas para uma assistente social da secretaria estadual de saúde. Lorena
começou a frequentar reuniões que eram articuladas pela assistente social na rua, nos
pontos de prostituição. Juntas resolveram formar uma ONG em defesa das travestis de
Aracaju. Na organização aprendeu a ser militante, buscar e brigar por seus direitos e a
conhecer as leis que a defendem. Lorena não frequentou muito o Dialogay (primeira
organização LGBT do Estado), pois não se sentia contemplada, identificando o espaço
como mais voltado para os gays do que para as travestis. Ela se percebe diferente das
travestis não militantes, pois segundo seu ponto de vista, possui informações
importantes para reivindicar seus direitos e o de outras. Contudo, não se percebe ainda
uma “militante 100%”, pois além de não dedicar seu tempo integral à militância, não é
escolarizada. Há sete anos está casada, com reconhecimento de sua união civil. É hoje
dona de casa e ativista, mas não deixa de frequentar a sua ocasionalmente, sem o
conhecimento do esposo e da família. Em sua fala compara-se com travestis com maior
nível de escolarização (nível superior). No futuro pensa em ser assistente social para
trabalhar com jovens travestis que sofrem exclusão familiar. Relata que sua mãe a vê,
hoje em dia, com orgulho, desde que tomou conhecimento de sua atividade militante,
principalmente ao observá-la falando em público. Assevera uma também aceitação
familiar em virtude da militância. Acerca das aprendizagens necessárias para a
militância, em específico o falar em pública, Lorena afirma que não tinha coragem no
início. “No meu primeiro mandato, na primeira fala em público, num evento em
Maceió, eu me tremi toda. O que falar? Como falar?”. Outra travesti, uma experiente
ativista e advogada, a orientou para a fala, não só naquele momento, mas em outros
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encontros dos quais participaram, muitos dos quais patrocinados pelo Estado. “Hoje eu
não tenho nenhum problema em chegar numa assembleia. Se chegar qualquer lugar em
público, eu falo sem problema”. Nesta construção de si como militante, houve o
incentivo ao retorno do estudo. Inclusive, na sala de aula, destaca-se como liderança nas
atividades e, recentemente candidatou-se à representante de turma, não logrando êxito.
Filiada ao PT há um ano, percebe que o “governo no PT” preocupa-se com militância
LGBT e abriu muitas portas.

Essas análises são corroboradas pela pesquisa de Carvalho (2011b) que justifica
ser “a partir de uma relação comunitária que as militantes aprendem uma nova ascese e
um novo discurso. Esse processo é fortalecido por projetos que, em sua maioria, são
financiados a partir de programas de combate à epidemia da AIDS, nos quais a palavrachave é ‘empoderamento81’” (CARVALHO, 2011b, p. 55). Por outro lado, Carvalho
(2011a; 2011b) também assevera a existência de uma “higienização” das práticas
militantes no sentido de estabelecer um distanciamento entre a participação política e a
prostituição ou vulgarização dos agentes.

Muitos dos projetos das ONGs do movimento envolvem geração de
emprego fora da prostituição. É perceptível o quanto a politização das
identidades traz consigo o aprendizado de uma nova forma de falar,
andar, vestir-se, possivelmente até de como ser. A nova performance
é, ao mesmo tempo, política e higiênica. Esse processo é necessário
para que os novos atores políticos possam adentrar os espaços de
poder do Estado, a fim de lutarem por direitos, não através de
argumentos médicos, mas do que há de mais básico nos princípios
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projetos de ações sociais assistenciais”.
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liberais: a igualdade de direitos e o reconhecimento da liberdade de
autodeterminação (CARVALHO, 2011b, p. 58).

Nas participações em congressos, reuniões e encontros em Aracaju foi possível
observar o desconforto de algumas militantes com os trajes de algumas “travestis” e
“transexuais” mais “ousadas” que insistiam em transitar pelo ambiente das conferências
e, na presença de autoridades, com trajes, por vezes, minúsculos. Chegou-se a notar,
numa das instituições visitadas, a proposição de uma “aula de etiqueta”, para as
“travestis” e “transexuais” pudessem aprender “bons modos”, e o “jeito correto” de se
vestir, andar e falar, mostrando uma clara diferenciação de quem eram as “militantes
respeitáveis”, usando-se uma expressão cunhada por MacRae (1982).
Empiricamente, a impossibilidade de entrevistar algumas lideranças se deu em
virtude do desengajamento provocado pela saída das mesmas do país, geralmente com
destino à Europa, onde se prostituem. A premissa da sobrevivência e o trabalho noturno
na “pista” impedem o engajamento de algumas travestis e transexuais ou produzem um
distanciamento temporário de muitas ativistas.

UMA BREVE LIDERANÇA “TRANS”

Sofia82 tem 35 anos e nasceu num município do centro do estado. Morou até os 11 anos
de idade com uma família adotiva. A irmã adotiva era professora e a ativista lembra
que era bastante respeitada e muito atuante na comunidade. Depois do falecimento de
sua mãe adotiva foi morar com a mãe biológica em Aracaju. Desde o início afirma que
conheceu o preconceito, pois tinha trejeitos femininos. Sua mãe biológica tem pouca
escolaridade e teve 10 filhos. Aos 18 anos entrou em conflito com a mãe por ser
homossexual, sendo expulsa de casa aos 22 anos. Na época estudava o pedagógico na
Escola Normal. Participou do movimento estudantil na época, mas era mais dos
82
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“bastidores”. Tinha maior atuação no grupo de teatro, a partir do qual conheceu as
pessoas do grêmio estudantil. Naquele período tentou trabalhar como doméstica, mas
não conseguia sobreviver com o que ganhava e, aos 24 anos, começou a se prostituir.
Logo teve contato com a Associação Unidas de Travestis e frequentou as primeiras
reuniões da ONG como uma voluntária. Quanto ao seu itinerário escolar, sempre
estudou em pequenas escolas de bairros periféricos, concluindo o primeiro grau numa
escola pública de referência. Hoje voltou a morar com a mãe. Seu ex-companheiro, que
é artesão, conseguiu tirá-la das ruas. Ele não tem nenhum envolvimento com o
movimento LGBT. Afirma que ONG “mudou sua vida” através de cursos que pôde
fazer. A instituição resgatou sua auto-estima. Depois dos cursos passou a ser artesã e
hoje sobrevive do artesanato que fabrica em casa e que seu ex-companheiro vende. Foi
presidente da ONG entre 2008 e 2009. Era muito atuante do grupo, participando de
reuniões semanais, debatendo e participando de congressos, mas a escrita dos projetos
era realizada por uma assistente social, mentora da instituição, com a anuência das
travestis. Por ter o nível médio completo, segundo seu relato, é vista pelas demais
como uma militante “bem preparada”, mas não se vê hoje como uma pessoa atuante no
grupo. Após agredir fisicamente uma travesti presidente de outra ONG, afastou-se do
cargo.

No próximo subitem deste capítulo serão analisadas as condições de constituição e os
itinerários da mais recente bandeira configurada e institucionalizada no movimento LGBT
sergipano, a de defesa dos direitos lésbicos.

5.3. A “bandeira” lésbica ou em busca da “visibilidade”

No ano de 1978, com a criação do SOMOS (SP), o movimento homossexual
brasileiro dava seus primeiros passos, baseado numa premissa de “homogeneidade” e
“indiferenciação” entre as “minorias sexuais” que compunham o grupo, basicamente
gays e lésbicas. Esse período, narram MacRae (1990), Facchini (2005), Simões e
Facchini (2009) e Pinafi (2010), não perdurou por muito tempo. Em 1979, após
desentendimentos e em resposta aos posicionamentos “machistas” dos gays, um
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subgrupo nomeado Lésbico-Feminista (LF) foi constituído 83. O processo “divisionista”
foi radicalizado em 1981, com a criação do Grupo de Ação Lésbico-Feminista (GALF).
De acordo com Lessa (2007; 2008), desde a criação do LF, a emancipação do
grupo de lésbicas do SOMOS (SP) não foi acompanhada por uma positiva capacidade
de autonomia, evidenciada no esvaziamento das reuniões, na dificuldade de ingresso de
novas integrantes e nas tentativas fracassadas de interlocução com os “guetos
lesbianos”. Contudo, segundo a pesquisadora, o

[...] reconhecimento da assimetria entre gays e lesbianas nem sempre
representou o desejo de absoluta ruptura, mas sim o desejo de as
lesbianas redefinirem a relação com eles sobre bases mais igualitárias,
trabalhando para a conquista da sua visibilidade social (LESSA, 2007,
p. 94).

A partir desta lógica, e apesar desta pesquisa não ter como fundamentação
discussões cunhadas nas “teorias feministas” e de “gênero”, reconhece-se que a
mobilização tanto das mulheres não-lésbicas quanto lésbicas está fundamentada na
intenção de suplantar “invisibilidade” ou “subalternidade” em relação aos homens e aos
homossexuais masculinos, respectivamente . Corroborando esta análise, assevera
Touraine (2010) que
[...] a imagem dos gays domina aquela das lésbicas assim como
a imagem dos homens domina aquela das mulheres, e que o
homem homossexual é descrito em termos clássicos,
‘masculinos’, enquanto que as mulheres homossexuais são em
geral descritas como semelhantes às mulheres não
83

A busca por maior visibilidade do segmento lésbico, adverte Pifani (2010), foi constante entre as
décadas de 1980, 1990, e 2000. Ela pode ser representada pelos debates sobre a inserção do termo lésbica
no “Encontro de Grupo Homossexuais Organizados” (EGHO) que, após acirradas discussões, em 1993,
passou a ser denominado de “Encontro Brasileiro de Lésbicas e Homossexuais” (EBLHO) e,
posteriormente “Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas”. Na década de 2000, especificamente em 2008,
esses conflitos foram atualizados com os debates que cercaram “a alteração das siglas da Conferência
Nacional, de GLBTT para LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais Travestis e Transexuais), visando
contemplar uma antiga reivindicação do segmento de lésbicas. Esta demanda lésbica vem justificada pelo
desejo de serem mais visibilizadas, entre os outros participantes (GBTT) e perante a sociedade” (PINAFI,
2010, p. 341).
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homossexuais, mais estáveis nas relações amorosas do que os
homens (TOURAINE, 2010, p. 37).
Este fato explica o fato de que pesar da participação das lésbicas no movimento
homossexual brasileiro desde a década de 1980, somente a partir da década de 1990,
como afirma Facchini (2005; 2008), exatamente em 1993, o termo lésbicas foi incluído
no movimento, com o VII Encontro Brasileiro de Lésbicas e Homossexuais. É somente
a partir de meados da década de 1990 que
[...] o movimento de lésbicas ganha visibilidade com o
reflorescimento do movimento, que se dá após as primeiras iniciativas
governamentais de combate à epidemia de Aids e o estabelecimento
de parcerias entre movimento homossexual e Estado, e o processo de
segmentação de identidades coletivas em seu interior (FACCHINI,
2008, p. 27).

Assim como para outros segmentos, a epidemia do HIV/AIDS promoveu uma
aproximação entre lésbicas ativistas e o Estado e gerou não apenas o fomento de
políticas públicas de combate à doença, mas também a formação de novas lideranças
através da promoção de eventos. Afirma Almeida (2010), com dados de suas pesquisas,
que:

[...] a partir da década de 1990, tornou-se possível ao movimento de
lésbicas e bissexuais, a obtenção de fomento internacional e,
sobretudo, a produção de uma estratégica interlocução com o Estado,
via Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde,
em projetos de combate ao HIV/Aids. Especialmente o diálogo com o
Programa Nacional de Combate à Aids iniciado ainda na década de
1980, foi descrito pelas próprias ativistas do movimento de lésbicas e
bissexuais como estratégico. A princípio, a atenção do referido
programa foi devotada aos gays, bissexuais masculinos, travestis e
mulheres transexuais mas, sobretudo por força do empenho político da
gestora federal Lair Guerra, as lésbicas foram em alguma medida
incluídas na discussão. O relato de diferentes ativistas – algumas já em
grupos autônomos – é o de que elas foram convidadas por aquela
gestora federal para uma conversa. Da conversa resultaram os recursos
financeiros para a organização do primeiro Seminário Nacional de
Lésbicas (SENALE), no começo da década de 1990 (ALMEIDA,
2010, p. 89).
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Deste modo, a participação do Estado junto às associações e lideranças lésbicas,
entre as décadas de 1990 e 2000, teve implicações diretas na organização das “lutas”,
evidenciadas principalmente na formação de lideranças, na organização das causas e na
constituição de seminários, encontros, fóruns e projetos, a exemplo do Seminário
Nacional de Lésbicas (SENALE) ou do “SOMOS LÉS”. 84 Nesta direção, o:

[...] primeiro SENALE foi um marco fundamental na história do
movimento, pois nele as lideranças começaram a esboçar um discurso
comum e criou-se um campo de luta por uma política de saúde sexual
para lésbicas e bissexuais, até então inédito no Brasil. Este campo de
discussão foi desencadeado, mesmo que na ausência de uma literatura
cientifica nacional que legitimasse cientificamente a afirmação da
vulnerabilidade lésbica. Para afirmá-la, as ativistas pautaram-se na
própria experiência de militância e nos relatos de vivências coletados
em oficinas de discussão e prevenção de DST. [...]. O apoio dos
programas de resposta a aids para as ONGS lésbicas não se restringiu
à logísticas do Senales, viabilizou também, a partir deles a
constituição de fóruns de debate e projetos educativos desenvolvidos
por estas entidades. Por isso, em certa medida, é possível dizer que o
Estado fomentou aquele movimento social, invertendo o caminho mais
comum da produção de políticas sócias: nasce como “respostas às
necessidades sociais” e acabam por se traduzir em políticas públicas
mais ou menos coerentes com as necessidades que lhes deram origem
(ALMEIDA, 2010, p. 89, grifos nossos).

Apesar dos investimentos do Estado, somente no início da década de 2000 uma
incipiente “mobilização política lésbica” em Aracaju começou a ser delineada. Apesar
de uma participação feminina bastante acanhada no Grupo Dialogay, observável nos
registros do livro da associação na década de 1980 e 1990, pode-se afirmar que as
questões lésbico-feministas foram ponto de pauta da instituição, principalmente quando
associadas à violência e às solicitações de criação de políticas públicas e de delegacias
especializadas no atendimento de “grupos vulneráveis”, que passaram a atender os
LGBT.
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O “SOMOS LÉS” foi um projeto de sensibilização e capacitação de lideranças lésbicas, realizado em
2007 pela ABGLT (Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros) e pela ABL (Associação
Brasileira de Lésbicas) com financiamento da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).
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Os dados coletados através das entrevistas com as lideranças apontam que o
movimento “lésbico” sergipano foi constituído inicialmente a partir do recrutamento de
agentes de associações mistas (LGBT), através de suas participações em seminários
financiados pelo Estado e organizados por ONGs e redes nacionais de “lésbicas”, a
exemplo da Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL) ou da ABGLT. Os itinerários das
militantes fundadoras do Grupo Athenas e do Movimento de Lésbicas de Sergipe
(MOLS) demonstraram que as “sensibilizações” realizadas nos SENALES e no Somos
Lés mobilizaram-nas através, principalmente, de redes de apoios pessoal e
interinstitucional, que geraram relações profícuas entre as ativistas mais experientes e as
neofitas envolvendo, entre outras coisas, a apropriação dos discursos referentes às
causas defendidas e suas justificativas, além dos trâmites legais necessários para a
fundação de uma ONG.
Este aspecto se contrapõe aos achados nas pesquisas de Almeida (2007) e
Almeida (2010) onde se percebeu, na composição interna dos grupos, o fato de que
muitos tiveram sua gênese num “casal fundador”, que agregava outros casais e amigas à
associação. Quando a relação afetiva chegava ao fim, o grupo era dissolvido ou
fragilizado com a permanência de uma única integrante do casal no grupo. Todavia,
outro aspecto que se incorporou ao movimento lésbico, segundo estes autores, e
bastante presente na mobilização sergipana, é o forte “personalismo”. Essas lideranças
atraem para si, quase exclusivamente, os holofotes das causas, encarnando a identidade
do grupo. Em certa medida, o personalismo é visto por alguns militantes “como uma
necessária compensação pelo ônus decorrente tanto da constante exposição pública a
que são submetidas às lideranças quanto pelas dificuldades inerentes à posição de líder:
constantes viagens, disponibilidade muitas vezes integral à causa e prejuízo do tempo de
lazer” (ALMEIDA, 2010, p. 91).
Acerca do engajamento militante das líderes, verificou-se a presença de duas
modalidades de participação entre as três agentes estudadas, Ângela, Madalena e
Lourdes. No caso de Ângela e Madalena, fundadoras dos grupos Athenas e MOLS,
respectivamente, apesar de origens sociais distintas e diferentes de itinerários, seus
recrutamentos na defesa de bandeiras exclusivamente lésbicas têm em comum o fato de
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terem se estabelecido a partir de suas participações em eventos de formação de
“lideranças lésbicas”.
Ângela tem origens sociais medianas e sempre estudou em bons colégios
particulares de Aracaju. Seus pais nunca se envolveram com qualquer tipo de
participação política, mas outros membros de sua família têm vínculos partidários no
interior de Sergipe, e ela “sempre acompanhou com certa proximidade a vida política
familiar”. A trajetória escolar desta agente aponta experiências importantes referentes
ao seu protagonismo nos eventos festivos escolares. Através destas atividades conheceu
algumas lideranças estudantis, mas não chegou a se envolver com maior afinco com este
tipo de mobilização política.
Segundo ela, suas “angústias” em relação à sua lesbianidade, principalmente por
ter que escondê-la da família, aproximaram-na do Grupo Dialogay. A experiência de
violência familiar da qual foi vítima após sua homossexualidade ter sido “descoberta” e
o apoio encontrado na associação com a constituição de uma rede de amizades foram
importantes para seu engajamento. Mas somente com sua participação no SENALE seu
engajamento na defesa das “causas lésbicas” se definiu. Apesar de não ter criado a
associação a partir de um “casal fundador”, foi uma relação amorosa, fora de Aracaju,
que a distanciou tanto da cidade quanto da mobilização política local.

UMA PROMOTORA DE EVENTOS E SUA MILITÂNCIA
Ângela85 tem 35 anos e nasceu em Goiânia. Sua família materna é sergipana e a paterna
é turca. Trabalha com mídia digital e realiza divulgação de eventos, principalmente os
vinculados ao público LGBT, em redes sociais. É formada no curso de tecnólogo em
eventos numa universidade particular de Aracaju. Estudou sempre em bons e elitizados
colégios particulares. É a filha mais velha do casamento do seu pai e sua mãe e tem um
irmão deste relacionamento. Possui mais dois irmãos por parte de pai. O irmão mais
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velho é sonoplasta, o do meio advogado e o irmão mais novo, técnico em informática.
Nenhum de seus irmãos é engajado politicamente, contudo alguns primos maternos são
envolvidos com política partidária (PSDB e PP). O avô materno era formado em
Economia e exercia um cargo administrativo na polícia federal. Sua avó materna era
professora e também era funcionária administrativa da polícia federal. O pai de Ângela
era funcionário da área de informática do Banco Central em Brasília. A mãe é técnica de
enfermagem. Na escola, Ângela sempre foi líder de turma a partir da 5ª série. No 2º grau
se envolveu com a produção de eventos na escola, atividade que posteriormente se
tornaria sua profissão. Durante a adolescência e início da idade adulta, em virtude da
repressão em sua casa, uma família tradicional e de políticos do interior sergipano, não
“assumiu” sua lesbianidade. Neste período, teve seu primeiro contato com movimento
LGBT. Por telefone, procurou o Grupo Dialogay a quem solicitou ajuda. Foi convidada
a participar de uma reunião, pois se encontrava confusa em relação a sua “orientação
sexual” e a falta de apoio familiar. A partir de então começou a frequentar “ambientes
gays”, assumindo-se publicamente como lésbica, mas não para sua família. Relata que a
revelação à família aconteceu aos 23 anos e foi muito difícil, pois envolveu violência
física e tentativa de expulsão de sua casa. Em 2001, envolvida com o Dialogay, como
voluntária e para quem também prestava serviços como designer gráfica, foi convidada
a participar com algumas amigas lésbicas de um evento em Fortaleza, representando a
associação. Naquele período havia apenas duas lésbicas no grupo e ambas participaram
do IV Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE) em 2001, na cidade de Fortaleza
(SE). Voltaram empolgadas com a importância de fundar um grupo para as lésbicas em
Aracaju e, no ano seguinte, criaram o Grupo Athena. O grupo não tinha uma sede e não
havia financiamento para as atividades. As adversidades, entretanto, foram parcialmente
sanadas através da parceria com o grupo ASTRA com quem o Grupo Athena conseguia
espaço e divulgação de material. Neste ínterim, também foi co-fundadora do Grupo
APA-PLUS, conhecido também como Bloco Arco-íris. Em 2004 Ângela fundou, junto
com outras lésbicas, a Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL), afastando-se
posteriormente em virtude das discordâncias com o grupo. Ângela define-se como
apartidária e afirma que sua militância contempla uma perspectiva “informativa” e
“conscientizadora”. Analisa que as novas lideranças lésbicas em Sergipe têm objetivos
diferentes do dela, pois querem viver às custas da militância. Em 2011, Ângela
suspendeu as atividades da associação e se mudou para Joinvile (SC) para morar com a
namorada, com quem se relaciona há três, e fazer um curso de pós-graduação em sua
área de atuação. Na cidade onde atualmente reside não faz parte de nenhum grupo de
mobilização política LGBT, dado o fato de o único grupo existente ter sido extinto no
início de 2012. Entretanto, Ângela mantém uma rede de relações de amizades com as
lideranças do grupo, que realizam atividades pontuais na cidade, a exemplo da fundação
de um bloco de carnaval “LGBT”, do qual a militante sergipana faz parte.
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Por outro lado, Madalena teve uma forte socialização religiosa e a presença do
pai presbítero, um líder da congregação, em sua infância. Seus conflitos religiosos,
principalmente em relação à sexualidade a fizeram se afastar da casa de seus pais no
início de sua juventude e buscar apoio em redes de amizades para viver a sua
lesbianidade. Estas redes foram constituídas principalmente na escola onde estudava e a
levaram ao universo da participação política LGBT aracajuana. O envolvimento com a
associação, mesmo sem compromisso inicial, propiciou sua entrada em contato com
órgãos municipais e estaduais voltados à fabricação de políticas públicas para mulheres,
o que lhe proporcionou contato com discussões sobre direitos humanos e feminismo.
Mas seu engajamento com a “luta lésbica” se efetivou após sua participação e formação
no projeto desenvolvido pela ABGLT em 2007, “Somos Lés”.

UMA ESTUDANTE DE DIREITO LÉSBICA

Madalena tem 37 anos, é presidente do MOLS (Movimento Lésbico de Sergipe) e
consultora de uma empresa de telefonia móvel. Cursa o primeiro período de Direito
numa faculdade particular. Nasceu no interior na cidade de Paulo Afonso na Bahia, mas
veio para Sergipe ainda muito pequena. Seus avós nasceram na Paraíba, eram
agricultores e analfabetos. O pai trabalhou na Chesf em Paulo Afonso (BA), a mãe é
dona de casa e costureira. Quando pequena, aos 9 anos, seu pai deixou o emprego e veio
tentar a vida em Aracaju. Filha do meio, Madalena tem 9 irmãos: 3 mulheres e 6
homens. Seus irmãos têm profissões variadas: professores, policial federal, artista
plástico (pintor). Os pais de Madalena estudaram até a 5ª série e são evangélicos. O pai
é presbítero da igreja, cuja principal tarefa é a de liderar um templo evangélico.
Madalena passou a infância dentro da igreja e teve uma educação religiosa bastante
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rígida. Na infância recebeu um conjunto de informações que condenavam a
homossexualidade. Aos 10 anos, na escola, apaixonou-se por uma menina, com a qual
trocava bilhetes apaixonados. Os colegas de classe descobriram e começaram a chamála de “Maria João” e “Sapatão”, todavia não se recorda destas situações com afetos
negativos. Ns adolescência, contudo, seus sentimentos por meninas eram percebidas por
si mesmas como ruins e, por conta de sua forte educação religiosa, demoníaca. Ela
cobrava de si um controle de seus sentimentos por outras meninas. Essa autoimagem só
se modificou a partir do seu ingresso no movimento LGBT. Dentro da igreja Madalena
era professora da escola dominical e ministrava aula para grupos de jovens. Exercia
certo tipo de liderança, pois lia e interpretava os livros do pai, presbítero da igreja. O pai
sempre a incentivou nos estudos, mas era vista como “rebelde” por seus
questionamentos, criando por vezes desconforto entre as pessoas da congregação. Aos
22 anos distanciou-se da igreja e, aos 25 anos, foi morar com uma amiga da escola por
quem nutria uma paixão platônica. Nesse período trabalhou como empregada doméstica
e vendedora ambulante. Madalena estudou em escolas públicas e nunca foi líder de
turma ou participou de grêmios estudantis. A partir de contatos com amigos da escola
onde estudava, conheceu o grupo Adhons e começou a frequentá-lo. Esse foi seu
primeiro contato com associações LGBT. Na época que frequentava a igreja ouviu falar
do Grupo Dialogay, mas nunca o visitou. Começou a participar do Adhons por diversão.
Gostava de beber e ver os shows de transformismo que eram realizados pelo grupo.
Contudo, neste ínterim, começou a “amadurecer” ideias sobre as questões políticas
presentes no universo LGBT. Era a única lésbica da associação que, apesar de LGBT,
era muito mais visitada por gays. “Eu comecei a observar que não se falava muito nas
meninas. Eu comecei a observar: “cadê as outras”?[...] Quando se fala da discussão
política, não se fala das mulheres lésbicas”. Após sua participação no “SOMOS LÉS”,
seminário de capacitação e formação de lideranças “lésbicas”, organizado pela
Associação Brasileira de Lésbicas (ABL) e pela ABGLT, com financiamento da
Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) em Fortaleza/CE, no ano de 2007, no
qual foi enviada como representante da ADHONS, retornou mais questionadora e
terminou discutindo com as lideranças do grupo do qual participava, pois começou a
perceber que ela não contemplava o segmento lésbico. No ano seguinte, em 2008, após
conversas em lista de e-mails com outras lideranças, resolveu fundar o Movimento
Lésbico de Sergipe (MOLS). Apesar da proposta não ter sido, inicialmente, muito bem
recebida por outras lideranças LGBT, que argumentavam ser desnecessário uma ONG
lésbica, dado o fato que acreditavam que as outras instituições contemplavam o
segmento. Em 2009 na “Conferência Nacional GLBT” foi indicada como delegada. O
MOLS, naquele momento, contava apenas com a participação de Madalena e, apesar de
ter procurado apoio de “lésbicas” engajadas da academia e em outros espaços sociais,
poucas se dispuseram a ajudar, além de nenhuma ter aceitado fazer parte do grupo.
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Afirma que o público de seu grupo são as lésbicas menos abastadas e menos
intelectualizadas. Atualmente Madalena faz parte da câmara técnica da SEPM e, desde
2006 é membro da “Coordenadoria de Política para as Mulheres” na “Secretaria de
Inclusão Social”.

A militância de Lourdes, em contrapartida, apresenta um itinerário que se
distancia das ativistas anteriormente analisadas, principalmente por ter na esfera política
partidária seu principal espaço de aprendizagens sobre participação política. Na sua
família não há pessoas envolvidas com militância política ou de qualquer outra ordem.
Com baixa escolaridade, Lourdes também não exerceu nenhum tipo de liderança na
escola. Com origens sociais desfavoráveis, desde muito cedo ingressou no mundo do
“trabalho informal” para se sustentar, mas aos dezoito anos passou a trabalhar numa
empresa terceirizada de limpeza de ruas. Neste mesmo período assumiu a função de
“cabo eleitoral” de um partido com o objetivo de angariar os votos das trabalhadoras
cujo trabalho era por ela supervisionado. As redes que se estabeleceram a partir desta
situação a puseram em contato com agentes engajados em diversos tipos de militância,
dos sindicatos aos partidos políticos. Foi a partir desta rede que Lourdes foi recrutada,
por ser identificada como lésbica e vinculada aos movimentos sociais. Em 2012, sem
sucesso, a agente tentou reconverter seu capital militante em um cargo eletivo na
câmara de vereadores sob filiação do Democratas (DEM). Estabeleceu como parte de
sua plataforma eleitoral, principalmente, projetos voltados à “saúde da mulher” e à
“profissionalização feminina em serviços de mecânica veicular”.
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MOTOTAXISTA E LIDERANÇA LÉSBICA

Lourdes86 tem 42 anos. Nasceu em Aracaju, num bairro da zona norte da cidade.
Trabalha como mototaxista e é a presidente do “Grupo Greta Garbo”, uma ONG lésbica
de Aracaju criada em 2009. Suas origens sociais são humildes. Seus avós, oriundos do
interior do estado, eram agricultores e sem nenhum nível de instrução escolar. Sua mãe
trabalhava como doméstica e ajudante de limpeza, além de ser rezadeira muito
requisitada pela comunidade onde morava. Seu pai era vigilante e, nas horas vagas,
catador de latas. Filha de uma prole de sete filhos, Lourdes morou parte de sua infância
com sua avó à procura de segurança, pois ainda muito pequena foi vítima de tentativas
de abuso sexual por vizinhos. Sempre estudou em escolas públicas e completou apenas
o ensino fundamental, mas nunca exerceu nenhum tipo de liderança estudantil. Desde
muito cedo foi inserida no mercado de trabalho para garantir sua sobrevivência. Aos
sete anos de idade trabalhou como engraxate no centro da capital sergipana e, no início
da adolescência, por volta dos onze anos, como babá em residências de classe média.
Aos quinze anos tornou-se servente de pedreiro, momento em que coabitou com sua
primeira companheira, uma mulher mais velha e com filhos. Aos dezoito anos, começou
a trabalhar como fiscal da limpeza da cidade, numa empresa terceirizada que prestava
serviços à prefeitura. Nesse trabalho aproximou-se das garis e, segundo ela,
sensibilizou-se com as condições de maus tratos. Ao mesmo tempo, nesse período, foi
procurada por partidos políticos para solicitar votos, junto a este segmento de
trabalhadores, dando início a sua atividade como “cabo eleitoral”. Até hoje Lourdes atua
como “cabo eleitoral” em campanhas sendo remunerada por tal serviço. Esta
experiência parece ter sido importante na construção de redes sociais que a puseram em
contato com os movimentos sociais e partidos políticos. A partir de suas relações
partidárias, iniciadas no final de década de 1980 e início dos anos 1990, Lourdes
conheceu várias lideranças de diversos tipos de militância e tornou-se o que chama de
“militante pelas causas sociais”, acompanhando sindicatos e movimentos sociais em
manifestações. Sua ligação com os movimentos sociais era tão íntima que, no ano de
1999, junto com sua companheira participou da ocupação de um condomínio na zona
sul da cidade, chamado de “Condomínio 5 de agosto”. No que diz respeito ao
movimento “LGBT” chegou a frequentar rapidamente o Dialogay no início da década
86

Entrevista concedida ao autor em 10/03/2012.
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de 2000, mas não se via contemplada pela organização gay. Em 2008, por intermédio de
uma candidata a vereadora do PT, de quem foi cabo eleitoral, foi apresentada a
Madalena, presidente do Movimento Lésbico de Sergipe (MOLS). Em 2009, após
desentendimentos com a presidente do grupo, a quem acusa de discriminar lésbicas, de
não ter um projeto de movimento e não aglutinar participantes, desvinculou-se do
MOLS e criou o Greta Garbo. “O ‘Greta Garbo’ nasceu porque eu tinha necessidade de
dar respostas às demandas das lésbicas.” A companheira atual de Madalena, com quem
convive há um ano, é costureira industrial e não participa de nenhum tipo de
mobilização social. Lourdes faz parte, como representante do “Greta Garbo”, do
“Comitê do enfrentamento contra abuso sexual contra criança e adolescentes”. Essa
preocupação e atuação diante desse tipo de questão social foi iniciada na década de
1990, quando também fez parte do combate à exploração sexual infantil ao participar
como voluntária de um pelotão especial de juizado da criança e da juventude. Chegando
a esta atividade por intermédio de um professor de judô, pai de sua namorada no
período. Atualmente é filiada ao Democratas (DEM) e foi candidata às eleições
municipais como vereadora em 2012. No pleito obteve 107 votos e não conseguiu ser
eleita. Anteriormente Lourdes foi filiada ao PMDB, mas sem maiores participações no
partido.

De modo diferente do que se percebeu nos itinerários de algumas das lideranças
em “lutas” anteriormente analisadas, os trajetos das lideranças lésbicas aracajuanas
apresentam: 1) a ausência de ocupação de cargos na esfera estatal; 2) a não participação
em posições/cargos de destaque em associações nacionais; 3) a inexistência de
“homenagens” como forma de reconhecimento de seus investimentos nas lutas. Estes
dados são reflexos das dificuldades local e nacional enfrentadas, em boa parte, pela
exígua participação do Estado no apoio às causas estabelecidas nas “lutas” e pela
inserção limitada das militantes lésbicas na construção de políticas públicas.
Além disso, observou-se uma maior dificuldade das lideranças “lésbicas” tanto
em agregar militantes em torno de suas causas, quanto de organizarem materialmente
suas instituições. Nenhuma das três associações aracajuanas tem sede, o que faz com
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que algumas utilizem outras organizações LGBT como espaço de encontro ou de
referência para suas atividades.
As observações de campo e entrevistas apontam que estas lideranças estão
praticamente sozinhas em suas “lutas”. Isto é corroborado pelos discursos das
entrevistadas que expõem obstáculos no recrutamento das militantes, fato explicado
pela impossibilidade de se exporem publicamente, até mesmo as mais intelectualizadas
e declaradamente lésbicas. No entanto, ‘é possível inferir também que, ao menos na
realidade sergipana, o pouco investimento estatal nas “causas”, se comparado ao
investimento em outros segmentos LGBT, tem impedido o fortalecimento da
mobilização, principalmente pela divisão dos holofotes com as mulheres não-lésbicas
nos programas governamentais de prevenção às DST/AIDS e de combate à violência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parte da agenda científica brasileira que se dedica ao estudo dos movimentos
sociais foca suas análises nas instituições e percebe o Estado num constante
enfrentamento com os movimentos sociais, compreendendo-os sempre em posições
antagônicas. Igualmente, quando da institucionalização dos agentes, a percepção de
alguns autores é a da perda de autonomia das mobilizações políticas ou ainda, numa
vertente mais radical, da falência dos movimentos sociais.
Os pontos de partida deste trabalho foram outros. No lugar das análises das
instituições privilegiaram-se as análises dos agentes que forjaram/forjam as “lutas” e,
para além da visão do Estado como algoz dos movimentos, percebeu-se sua
convergência política-ideológica em situações que culminaram na proposição e
efetivação de várias políticas públicas, na formação e recrutamento de lideranças.
Cabe ressaltar, no entanto, que seria ingênuo ignorar as constantes tensões existentes
entre o movimento homossexual/LGBT e a esfera estatal, pois além das disputas
fazerem parte do cenário político, elas refletem a existência dos múltiplos segmentos
sociais que compõem o próprio Estado de maneira direta ou através de suas
representações.
A situação de abertura política experimentada no final da década de 1970 foi
importante para o surgimento e consolidação de vários movimentos políticos, inclusive
o dos homossexuais. Entretanto, se os trabalhos que versam sobre a criação do
movimento homossexual brasileiro no sudeste do país argumentam que naquele
momento inicial da mobilização, a posição da militância era de questionamento e
afastamento da máquina estatal, justamente por se viver ainda dentro de uma ditadura
militar. Em Sergipe, nessa mesma época, o cenário e as alianças políticas iniciais
reforçam apenas parcialmente este argumento.
Vivia-se um momento ainda bastante “endógeno” do movimento, o que é
comprovado pelas correspondências trocadas com outros grupos brasileiros,
principalmente com o Grupo Gay da Bahia, e pelo limitado contato com os órgãos
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municipais e estaduais. Todavia, as relações políticas dos agentes, principalmente da
primeira liderança do Grupo Dialogay, filiado ao PT, comprovam a existência de um
incipiente diálogo com esferas políticas mais organizadas e legitimadas pelo Estado.
Esses laços com as instâncias estatais se estreitaram ao longo da segunda metade
da década de 1980 em virtude do combate ao HIV/AIDS e se consolidaram nas décadas
seguintes com a criação de políticas públicas que ultrapassaram as questões médicas e
fomentaram novas “bandeiras”, baseadas principalmente na compreensão

da

“vulnerabilidade social” dos homossexuais e na necessidade de efetivação de uma
“cidadania LGBT”.
Assim, a partir de meados dos anos 1990 os ativistas passaram a “lutar” pelo
atendimento às especificidades de cada “identidade sexual”. Exigiram políticas de saúde
sexual específicas para cada segmento, acesso aos direitos civis (união civil estável,
casamento, direito à adoção, pensão, uso dos planos de saúde particulares, etc.),
criminalização da homofobia, uso dos nomes sociais das travestis, atendimento no
Sistema Único de Saúde (SUS) às demandas de modificação física para as/os
transexuais (cirurgia de transgenitalização), maior acesso à educação e ao mundo do
trabalho.
As “bandeiras” voltadas ao combate à “homofobia” e a constituição de várias
frentes de luta de lésbicas, travestis e transexuais se consolidaram ao longo das décadas
de 1990 e 2000 com o apoio, na maior parte das vezes, do Estado e organizações
internacionais. O incremento destas políticas e programas ganhou reforço na década
seguinte com a ascensão do PT no governo federal e, em Aracaju, também do PC do B,
partidos cujos históricos apontam um diálogo constante com os movimentos sociais.
Percebeu-se ao longo da pesquisa que o engajamento das lideranças se vinculou
à articulação entre dimensões micro, meso e macrológicas. Inicialmente preocupados
em garantir uma “afirmação identitária”, com a exposição social de suas sexualidades
através de roupas, trejeitos e estilos de vida, os ativistas sergipanos tiveram nas redes de
amizades forjadas em ambientes de sociabilidade gay da época, o principal caminho
para se organizarem. Em seus itinerários políticos a participação em atividades
religiosas e o contato prévio com ativistas do Grupo Gay de Bahia foram importantes
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meios para a aquisição do “gosto” pela política e também para seu recrutamento no
movimento homossexual na primeira geração de militantes, pertencentes ao início da
década de 1980. As baixas origens sociais e o baixo investimento escolar caracterizaram
as principais propriedades sociais daqueles ativistas. Os recursos escolares ainda não
apareciam como aspectos importantes para seus engajamentos.
Na medida em que se avançou na análise das gerações após o surgimento do
HIV/AIDS, observou-se a manutenção das redes de amizade como um componente
significativo no engajamento dos ativistas. Entretanto, a crescente participação do
Estado e de organizações internacionais no “combate ao HIV/AIDS” não só exigiu um
maior investimento escolar dos ativistas para escreverem projetos, atas e participarem
de reuniões, mas também se gerou a possibilidade de que redes formais se forjassem
principalmente vinculadas às secretarias de saúde e, posteriormente, na “luta contra a
homofobia”, com órgãos da área de segurança. Além disso, a aproximação com o
Estado também produziu a necessidade de institucionalização do movimento para
participarem, inicialmente, dos editais voltados para o incremento de ações preventivas
contra o perigoso vírus.
Na “luta contra o HIV/AIDS” se aproximaram do Dialogay, em parte devido ao
fato da sede da associação se localizar no DCE da Universidade Federal de Sergipe, e
também por este ser um polo dos movimentos sociais na década de 1990, alguns
estudantes universitários gays. De baixas origens sociais, inseridos em redes de
amizades, com passagens por partidos políticos e pelo movimento estudantil, esses
estudantes apresentavam características muito diferentes da geração anterior de
militantes. Isso ficou mais evidente ainda quando começaram a ser incorporados em
postos dentro do Estado executando funções, principalmente, relacionadas às suas
experiências na mobilização política.
Num comparativo entre gerações, observou-se o marcador socioeconômico
como uma distinção intergrupal. As gerações mais novas, principalmente dos agentes
gays que iniciaram suas participações políticas a partir da década de 2010, têm origens
sociais privilegiadas quando comparadas aos agentes cujo recrutamento se deu nas
décadas anteriores. Ao que parece, o ônus do coming out parece menos assustador às
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novas gerações de ativistas, fruto dos investimentos da mobilização em décadas
anteriores. Entre 1980 e 1990, a maior parte das lideranças homossexuais tinha baixas
origens sociais e, pelo que a literatura sustenta menos possibilidades de perdas ao se
engajarem politicamente.
Esse mesmo fenômeno, no entanto, não foi observado entre as lideranças
“trans” e na maioria das ativistas lésbicas estudadas. As travestis e transexuais, à
exceção de uma das líderes, a presidente da ASTRA, contaram com poucos recursos
escolares e limitado capital social e/ou militante nos seus engajamentos, que foi
estabelecido através de redes de amizades com outras militantes mais experientes. Foi
na própria “luta” que aprenderam a se portar como líderes, utilizando vocabulário
sofisticado e apropriado, vestindo-se de “maneira adequada” para representarem suas
colegas em encontros políticos, por exemplo. Nestes casos, o trabalho da prostituição,
comum a algumas antes do engajamento, foi rejeitado por todas as lideranças “trans”
entrevistadas, considerado como incompatível com a função que exerciam.
A convergência entre Estado e movimento LGBT a partir da década de 2000
também possibilitou a criação de novos espaços de aprendizagem e de recrutamento de
lideranças configurado a partir de investimentos estatais sistemáticos na capacitação e
formação dos militantes neófitos. Nos relatos de jovens lideranças gays, travestis,
transexuais e lésbicas, em observações e documentos analisados, os encontros, reuniões
e seminários realizados com apoio estatal servem como lugares de contato com os
ativistas experientes, com discussões específicas e o uso de um vocabulário próprio à
militância que revelam suas demandas, objetivos e expõe suas argumentações.
Portanto, esses momentos transformaram-se em locais privilegiados para a politização
da sexualidade.
A dimensão afetiva apareceu como um importante aspecto no recrutamento e na
manutenção do engajamento das lideranças. Parte das trajetórias averiguadas é
permeada por situações de violência e exclusão social, cujas origens se estabeleceram a
partir condição sexual dos agentes. Foi na mobilização política que alguns encontraram
amigos e apoio emocional para “superarem as adversidades”, convertendo medo em
“orgulho”.
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Por outro lado, o fato de se tornarem lideranças também envolveu, em alguns
casos, uma maior aceitação familiar, de amigos e parceiros afetivos, pautada numa
ressignificação acerca da “orientação sexual” e na nova posição ocupada pelo agente.
Nesse sentido, no engajamento destes ativistas, observou-se a produção autoconceitos
diferentes daqueles anteriores às suas participações políticas. Percepções de si,
geralmente negativas, em alguns casos, deram espaço a novas formas de se perceber e
de serem percebidos, agora mais positivamente.
Observaram-se também distintas formas de participação política entre as
lideranças, o que denota a complexidade do funcionamento do movimento e das
associações. Alguns agentes são os únicos à frente da “luta”, e representam o
“personalismo” presente em boa parte da mobilização. Outros, todavia, preferem fazer
os trabalhos de “bastidores”, utilizando seus conhecimentos e/ou domínios técnicos em
benefício da “causa”. Entretanto, observou-se que apenas para alguns tipos de
participação política a possibilidade da conversão do capital militante em cargos
públicos ou postos de destaque no movimento nacional se estabeleceu. Geralmente ao
se articularem as propriedades sociais e expertises com redes estabelecidas,
anteriormente ao engajamento na mobilização LGBT, com partidos políticos.
Os padrões de engajamento com maior adesão às lutas também apresentaram
um envolvimento completo do “self” do militante na “luta”, com uma conexão
indissociável entre as esferas do trabalho, da vida pessoal, da vida familiar, das
experiências afetivas com a militância, o que lhes produzia um forte sentido para seus
engajamentos. Por outro lado, o desengajamento ou a mudança num padrão de maior
implicação estiveram ligados a um “desencantamento com a mobilização”, aos
desafetos conquistados e a mudanças próprias aos ciclos de vida dos ativistas, em
alguns casos, relacionadas à aquisição de empregos estáveis, mudanças de cidade/região
ou adesão a outras “causas”.
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Anexo A – Cartaz do VI Encontro do Nordeste de Travestis e Transexuais sediado
em Aracaju (2009)

Fonte: Site da ASTRA (www.astraglbt.org.br)
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Anexo B – Cartaz do XVII ENTLAIDS sediado em Aracaju (2010)

Fonte: www.transpondott.com.br

226

