


•  h"p://www.ted.com/talks/
chimamanda_adichie_the_danger_of_a_singl
e_story.html	  



Porque	  estamos	  aqui?	  

•  Marcadores Legais 
•  História da Sexualidade 
•  Escola e Sexualidade 
•  Movimentos Sociais 



Porque	  estamos	  aqui?	  

“Lutar pela igualdade sempre que as 
diferenças nos discriminem, lutar pela 

diferença sempre que a igualdade 
nos descaracterize” 

Boaventura de Sousa Santos 



Marcadores	  Legais	  

•  Princípios de Yogyakarta (2006): 
Princípios	  sobre	  a	  aplicação	  da	  legislação	  
internacional	  de	  direitos	  humanos	  em	  
relação	  à	  orientação	  sexual	  e	  idenFdade	  de	  
gênero.	  

“Os	  PY	  afirmam	  a	  obrigação	  primária	  dos	  Estados	  de	  
implementarem	  os	  direitos	  humanos.	  Cada	  princípio	  é	  

acompanhado	  de	  detalhadas	  recomendações	  aos	  Estados”.	  



PROGRAMA	  “BRASIL	  SEM	  HOMOFOBIA”	  (2004)	  

Tem	  como	  objeFvo	  a	  educação	  e	  a	  mudança	  de	  comportamento	  dos	  gestores	  
públicos.	  

	   	  Enquanto	  exisFrem	  cidadãos	  cujos	  direitos	  fundamentais	  não	  sejam	  
respeitados	  por	  razões	  relaFvas	  à	  discriminação	  por	  orientação	  sexual,	  
raça,	  etnia,	  idade,	  credo	  religioso	  ou	  opinião	  políFca,	  não	  se	  poderá	  
afirmar	  que	  a	  sociedade	  brasileira	  seja	  justa,	  igualitária	  e	  democráFca.	  



Direito	  à	  Educação:	  promovendo	  valores	  de	  respeito	  à	  paz	  e	  à	  não-‐discriminação	  por	  
orientação	  sexual	  

Elaborar	  diretrizes	  que	  orientem	  os	  Sistemas	  de	  Ensino	  na	  implementação	  de	  ações	  
que	  comprovem	  o	  respeito	  ao	  cidadão	  e	  à	  não-‐discriminação	  por	  orientação	  

sexual.	  	  

•  Fomentar	  e	  apoiar	  curso	  de	  formação	  inicial	  e	  conFnuada	  de	  professo-‐res	  na	  área	  
da	  sexualidade;	  	  

•  Formar	  equipes	  mulFdisciplinares	  para	  avaliação	  dos	  livros	  didáFcos,	  de	  modo	  a	  
eliminar	  aspectos	  discriminatórios	  por	  orientação	  sexual	  e	  a	  superação	  da	  
homofobia;	  	  

•  EsFmular	  a	  produção	  de	  materiais	  educaFvos	  (filmes,	  vídeos	  e	  publica-‐ções)	  sobre	  
orientação	  sexual	  e	  superação	  da	  homofobia;	  	  

•  Apoiar	  e	  divulgar	  a	  produção	  de	  materiais	  específicos	  para	  a	  formação	  de	  
professores;	  	  

•  Divulgar	  as	  informações	  cienificas	  sobre	  sexualidade	  humana;	  



Plano	  Nacional	  de	  Polí=cas	  para	  as	  Mulheres	  (2005)	  
Plano	  elaborado	  pela	  Secretaria	  especial	  de	  políFcas	  para	  as	  

mulheres,	  criada	  em	  2003.	  

Esse	  plano	  é	  fruto	  de	  da	  1ª	  Conferência	  Nacional	  de	  PolíFcas	  
para	  as	  Mulheres	  (I	  CNPM),	  que	  contou	  com	  a	  presença	  de	  
120	  mil	  mulheres.	  Possui	  199	  ações	  com	  22	  prioridades.	  

Pontos	  fundamentais	  do	  plano	  que	  se	  relacionam	  com	  as	  
discussões	  	  do	  ESH:	  

-‐Igualdade	  e	  Respeito	  a	  Diversidade;	  

-‐Equidade;	  

-‐Laicidade	  do	  estado;	  



CONFERÊNCIA	  NACIONAL	  DA	  EDUCAÇÃO	  BÁSICA	  
(2008)	  

Eixo	  “Inclusão	  e	  Diversidade	  na	  Educação	  Básica”	  

•  Desenvolver	  e	  ampliar	  programas	  de	  formação	  inicial	  e	  conFnuada	  em	  
sexualidade	  e	  diversidade,	  visando	  a	  superar	  preconceitos,	  discriminação,	  
violência	  sexista	  e	  homofóbica	  no	  ambiente	  escolar,	  e	  assegurar	  que	  a	  
escola	  seja	  um	  espaço	  pedagógico,	  livre	  e	  suguro	  para	  todos/as,	  
garanFndo	  a	  inclusão	  e	  a	  qualidade	  de	  vida;	  



•  Rever	  e	  implementar	  diretrizes,	  legislações	  e	  medidas	  administra@vas	  para	  
os	  sistemas	  de	  ensino	  promoverem	  a	  cultura	  do	  reconhecimento	  da	  
diversidade	  de	  gênero,	  iden@dade	  de	  gênero	  e	  orientação	  sexual	  no	  
co@diano	  escolar;	  

•  GaranFr	  a	  produção	  de	  todo	  e	  qualquer	  material	  didáFco-‐pedagógico	  
incorpore	  a	  categoria	  “gênero”	  como	  instrumento	  de	  análise,	  e	  que	  não	  se	  
uFlize	  de	  linguagem	  sexista	  e	  homofóbica	  e	  discriminatória;	  

•  Realizar	  constantemente	  a	  análise	  de	  livros	  didáFcos	  e	  páradidáFcos	  
uFlizados	  nas	  escolas	  –	  conteúdos	  e	  imagens	  -‐,	  para	  evitar	  as	  
discriminações	  de	  gênero	  e	  de	  diversidade	  sexual	  e,	  quando	  isso	  for	  
constatado,	  reFrá-‐los	  de	  circulação;	  

•  Inserir	  os	  estudos	  de	  gênero	  e	  de	  diversidade	  sexual	  no	  currículo	  das	  
licenciaturas.	  



PLANO	  NACIONAL	  DE	  PROMOÇÃO	  DA	  
CIDADANIA	  E	  DIREITOS	  HUMANOS	  DE	  LGBT	  
(2009)	  

O	  Plano	  Nacional	  de	  Promoção	  da	  Cidadania	  e	  Direitos	  Humanos	  de	  Lésbicas,	  
Gays,	  Bissexuais,	  TravesFs	  e	  Transexuais,	  elaborado	  por	  Comissão	  Técnica	  
Interministerial,	  reflete	  o	  esforço	  do	  Governo	  e	  da	  Sociedade	  Civil	  na	  busca	  

de	  políFcas	  públicas	  que	  consigam	  responder	  às	  necessidades,	  
potencialidades	  e	  direitos	  da	  população	  envolvida,	  a	  parFr	  de	  sua	  

implementação,	  bem	  como	  do	  fortalecimento	  do	  Programa	  Brasil	  sem	  
Homofobia,	  implantado	  desde	  2004.	  



ObjeFvo	  Geral:	  

Orientar	  a	  construção	  de	  políFcas	  públicas	  de	  inclusão	  social	  e	  de	  combate	  às	  
desigualdades	  para	  a	  população	  LGBT,	  primando	  pela	  intersetorialidade	  e	  

transversalidade	  na	  proposição	  e	  implementação	  dessas	  políFcas.	  



Diretrizes:	  
•  Adoção	  de	  abordagem	  pluralista	  que	  reconheça	  e	  garanta	  a	  universalidade	  

e	  indivisibilidade,	  interdependência	  e	  de	  todos	  os	  aspectos	  da	  pessoa	  
humana,	  incluindo	  a	  orientação	  sexual	  e	  idenFdade	  de	  gênero,	  pessoas	  
com	  deficiência,	  raça	  e	  etnia	  nos	  espaços	  de	  pactuação	  com	  os	  demais	  
setores	  de	  governo	  e	  da	  sociedade	  civil;	  

•  Combate	  à	  discriminação	  por	  orientação	  sexual,	  idenFdade	  de	  gênero	  e	  
raça	  no	  serviço	  público;	  

•  Combate	  à	  homofobia	  ins@tucional;	  



•  Prevenção	  e	  enfrentamento	  da	  vulnerabilidade	  social	  de	  
crianças	  e	  jovens	  em	  razão	  da	  orientação	  sexual	  e	  idenFdade	  
de	  gênero;	  

•  Ampliação	  dos	  conceitos	  de	  família,	  de	  modo	  a	  contemplar	  os	  
arranjos	  familiares	  LGBT;	  

•  Inserção	  da	  temá@ca	  LGBT	  no	  sistema	  de	  educação	  básica	  e	  
superior,	  sob	  abordagem	  que	  promova	  o	  respeito	  e	  o	  
reconhecimento	  da	  diversidade	  da	  orientação	  sexual	  e	  
idenFdade	  de	  gênero;	  



•  Garan@a,	  a	  estudantes	  LGBT,	  do	  acesso	  e	  da	  permanência	  em	  
todos	  os	  níveis	  e	  modalidades	  de	  ensino,	  sem	  qualquer	  
discriminação	  por	  mo@vos	  de	  orientação	  sexual	  e	  iden@dade	  
de	  gênero;	  

•  Intersetorialidade	  e	  transversalidade	  na	  proposição	  e	  
implementação	  das	  políFcas	  públicas:	  o	  combate	  à	  homofobia	  
requer	  ações	  integradas	  entre	  as	  áreas	  da	  educação,	  saúde	  e	  
segurança,	  dentre	  outras.	  



•  Produção	  de	  conhecimento	  sobre	  o	  tema	  LGBT:	  gerar	  e	  sistemaFzar	  
informações	  sobre	  a	  situação	  de	  vida	  da	  população	  LGBT	  a	  fim	  de	  
subsidiar	  a	  implementação	  de	  políFcas	  públicas	  em	  defesa	  de	  seus	  
direitos	  sociais;	  

•  Educação	  e	  informação	  da	  sociedade	  para	  o	  respeito	  e	  a	  defesa	  da	  
diversidade	  de	  orientação	  sexual	  e	  idenFdade	  de	  gênero;	  

•  Inserção	  do	  enfrentamento	  à	  homofobia	  e	  à	  discriminação	  de	  
gênero	  nos	  programas	  educa@vos	  desenvolvidos	  pelos	  órgãos	  
municipais,	  estaduais	  e	  distrital	  de	  assistência	  social;	  



RESOLUÇÃO/CD/FNDE	  Nº	  16	  DE	  8	  DE	  ABRIL	  DE	  2009	  

	  Estabelece	  orientações	  e	  diretrizes	  para	  a	  realização	  
de	  curso	  de	  formação	  con@nuada	  de	  profissionais	  da	  
educação	  básica	  e	  produção	  de	  materiais	  didá@co-‐
pedagógicos	  e	  paradidá@cos	  voltados	  para	  a	  
promoção	  do	  reconhecimento	  da	  diversidade	  sexual	  
e	  o	  enfrentamento	  ao	  sexismo	  e	  a	  homofobia	  e	  para	  
promoção	  da	  eqüidade	  de	  gênero	  no	  contexto	  
escolar.	  



Fundamentação	  Legal	  da	  Resolução	  16/2009/FNDE	  
ConsFtuição	  Federal	  de	  1988	  -‐	  arFgos	  1º,	  3º,	  5º,	  205	  e	  227;	  
Lei	  nº.	  9.394,	  de	  20	  de	  dezembro	  de	  1996;	  
Lei	  nº	  9.610,	  de	  19	  de	  fevereiro	  de	  1998;	  
Lei	  nº.	  10.172,	  de	  9	  de	  janeiro	  de	  2001;	  
Lei	  nº	  11.525,	  de	  25	  de	  setembro	  de	  2007;	  
Decreto	  n°4.377,	  de	  13	  de	  setembro	  de	  2002;	  
Decreto	  nº.	  5.390,	  de	  8	  de	  março	  de	  2005;	  
Decreto	  nº	  6.170,	  de	  25	  de	  julho	  de	  2007;	  
Decreto	  nº.	  6.387,	  de	  05	  de	  março	  de	  2008;	  
Decreto	  nº.	  6.572,	  de	  17	  de	  setembro	  de	  2008;	  
Portaria	  Interministerial	  nº	  127,	  de	  30	  de	  maio	  de	  2008.	  



História	  da	  Sexualidade	  

•  Sexo é visto como algo natural 
•  Ser homem ou mulher é uma experiência 

que se insere numa cosmovisão de 
mundo 

•  Por serem naturais, o que se pode 
esperar das relações entre homens e 
mulheres? 



História	  da	  Sexualidade	  

•  Dentro desta cosmovisão as 
particularidades se inserem 
hierarquicamente 

•  O patriarcalismo é um discurso que 
legitima essas hierarquizações sociais, 
justificando a submissão da mulher ao 
homem 



História	  da	  Sexualidade	  

•  Nas	  sociedades	  pré-‐modernas,	  a	  denominação	  
de	  sodomita	  era	  empregada	  a	  todos	  e	  todas	  
que	  Fnham	  	  práFcas	  anF-‐naturais:	  onanismo,	  
coito	  anal,	  cunilingus,	  felação.	  	  

•  Há	  uma	  forte	  associação	  entre	  natureza	  e	  
comportamento	  social	  em	  que	  o	  segundo	  é	  
determinado	  pelo	  primeiro.	  



História	  da	  Sexualidade	  

•  O	  advento	  da	  modernidade	  dá	  uma	  reviravolta	  
nas	  concepções	  de	  mundo	  ao	  reconhecer	  a	  
individualidade	  e	  buscar	  um	  consenso	  público	  
que	  equacione	  a	  liberdade	  individual.	  

•  Separação	  drásFca	  entre	  natureza	  e	  
sociedade.	  



História	  da	  Sexualidade	  

•  O	  projeto	  republicano	  moderno	  de	  
universalização	  do	  direito	  exige	  a	  laicidade	  do	  
espaço	  público	  e	  a	  conjugalidade	  da	  esfera	  
privada	  numa	  separação	  níFda	  entre	  o	  que	  é	  
regulado	  publicamente	  e	  privadamente.	  

•  A	  consFtuição	  dessas	  duas	  esferas	  com	  suas	  
regulações	  específicas	  transfere	  para	  o	  âmbito	  
privado	  a	  inFmidade.	  



História	  da	  Sexualidade	  

	  O	  público	  é	  consFtuído	  como	  âmbito	  em	  que	  
o	  homem	  se	  idenFfica	  com	  a	  cidadania	  na	  
qual	  se	  restringem	  os	  interesses	  privados	  em	  
nome	  da	  igualdade	  pública	  universal.	  O	  
cidadão	  é	  o	  reconhecimento	  da	  
universalização	  da	  igualdade	  de	  direitos	  de	  
todos	  os	  indivíduos.	  



História	  da	  Sexualidade	  

	  A	  vida	  privada	  é	  confinada	  ao	  lar	  e	  torna-‐se	  
lugar	  de	  proteção	  para	  a	  individualidade.	  Há	  
uma	  alteração	  significaFva	  da	  conjugalidade	  
monogâmica	  ao	  se	  idenFficar	  a	  nupcialidade	  
com	  o	  amor	  românFco	  a	  ser	  exercido	  pelo	  
casal	  na	  manutenção	  da	  vida	  domésFca.	  



História	  da	  Sexualidade	  

•  Conjugalidade:	  um	  homem	  deve	  desposar	  
uma	  mulher	  e	  gerar	  uma	  prole	  (sexo	  
reproduFvo).	  

•  Amor	  românFco:	  as	  relações	  devem	  ser	  
precedidas	  pela	  escolha	  desejosa	  entre	  os	  
nubentes	  que	  tornam	  público	  o	  seu	  
consenFmento	  em	  viver	  juntos	  (aproximação	  
do	  amor	  e	  do	  sexo).	  



História	  da	  Sexualidade	  

	  A	  vida	  pública	  é	  organizada	  em	  torno	  a	  um	  
conjunto	  de	  insFtuições	  que	  se	  tornam	  
mediadoras	  dos	  processos	  de	  socialização	  e	  
que	  permitem	  o	  usufruto	  da	  igualdade	  social	  
e	  o	  reconhecimento	  do	  mérito	  individual.	  



História	  da	  Sexualidade	  

•  Há	  uma	  pluralização	  de	  espaços	  disponíveis	  para	  a	  
socialização	  e	  convivência	  dos	  cidadãos	  e	  que	  transparece	  
numa	  cidade:	  
–  Urbanização	  das	  vias	  públicas	  	  
–  Embelezamento	  com	  os	  jardins	  e	  parques	  
–  Construção	  de	  edi~cios	  públicos	  neoclássicos	  pomposos	  
–  Edificação	  de	  lugares	  de	  lazer	  e	  convivência	  social	  como	  clubes,	  

teatros,	  cinemas	  



•  Higienismo:	  políFca	  sanitária	  que	  busca	  promover,	  
por	  um	  lado,	  a	  organização	  do	  espaço	  público	  
através	  da	  urbanização	  e	  controle	  populacional	  e,	  
por	  outro	  lado,	  a	  organização	  do	  espaço	  privado	  do	  
lar	  na	  exigência	  que	  a	  casa	  e	  seus	  ocupantes	  sigam	  
os	  padrões	  de	  higiene	  exigidos	  pela	  sociedade	  
industrial	  (ênfase	  no	  discurso	  cienifico	  e	  eugenista)	  	  



•  Escola	  republicana:	  torna-‐se	  a	  insFtuição	  
responsável	  pela	  passagem	  da	  esfera	  privada	  à	  
esfera	  pública	  por	  romper	  o	  egocentrismo	  da	  criança	  
ao	  tornar-‐la	  um	  ser	  altruísta	  e	  socialmente	  
responsável	  com	  a	  manutenção	  das	  formas	  sociais	  
de	  regulação.	  



•  A	  escola	  deve	  educar	  a	  criança	  para	  a	  vida	  cidadã.	  
Tornando-‐o	  capaz	  de	  reproduzir	  as	  relações	  sociais	  
como	  um	  todo	  e	  a	  si	  como	  um	  indivíduo	  a	  parFr	  de	  
seu	  compromisso	  moral	  com	  o	  bem	  comum.	  A	  
missão	  da	  escola	  é	  aperfeiçoar	  a	  vida	  da	  família	  e	  de	  
outras	  insFtuições.	  



•  Essa	  dualidade	  entre	  espaço	  público	  de	  encontro	  da	  
cidadania	  e	  espaço	  privado	  da	  conjugalidade	  
transparece	  na	  heteronormaFvidade	  da	  vida	  
coFdiana	  e	  torna	  a	  escola	  lugar	  de	  modelação	  dos	  
corpos	  para	  a	  vida	  pública.	  



•  Contraditoriamente,	  o	  termo	  	  homossexual	  surge	  
em	  1869	  para	  amparar	  as	  relações	  entre	  pessoas	  
do	  mesmo	  sexo	  e	  contrapor-‐se,	  assim,	  aos	  termos	  
impregnados	  com	  conteúdos	  morais:	  inverFdos,	  
sodomitas,	  pederasta,	  entre	  outros.	  



•  Devido	  aos	  princípios	  higienistas,	  entretanto,	  o	  
termo,	  que	  deveria	  servir	  para	  designar	  
imparcialmente	  indivíduos	  do	  mesmo	  sexo	  que	  se	  
relacionavam,	  passa	  a	  servir	  para	  designar	  os	  que	  se	  
contrapunham	  a	  conjugalidade	  por	  não	  poderem	  
dispor	  da	  procriação	  e,	  portanto,	  compor	  uma	  
família.	  	  



•  Os	  termos	  homossexual	  e	  heterossexual,	  por	  reduzir	  
idenFdade	  de	  gênero	  à	  idenFdade	  sexual,	  provocam:	  	  

–  	  a	  legiFmação	  da	  heteronormaFvidade	  social	  
–  	  culpabiliza	  a	  expressão	  homoeróFca	  na	  razão	  direta	  da	  

discordância	  entre	  idenFdade	  de	  gênero	  e	  idenFdade	  sexual	  
–  naturaliza	  o	  distanciamento	  da	  esfera	  pública	  da	  esfera	  

privada.	  



•  Hierarquia	  de	  gênero	  



•  A	  masculinidade	  cúmplice	  é	  o	  representante	  do	  ideal	  
masculino	  disponibilizado	  socialmente	  por	  seus	  símbolos	  
idenFtários	  

•  A	  masculinidade	  subordinada	  distancia-‐se	  desse	  ideal	  por	  
não	  portar	  os	  seus	  símbolos	  de	  forma	  acintosa,	  mas	  
comparFlha	  com	  esse	  a	  pactuação	  em	  torno	  a	  
heteronormaFvidade	  



•  Os	  homossexuais	  masculinos	  estão	  na	  escala	  mais	  
desvalorizada	  da	  masculinidade	  por	  romperem	  
visivelmente	  com	  a	  heteronormaFvidade	  

•  A	  feminilidade	  subordinada	  é	  complementar	  à	  
masculinidade	  hegemônica	  e	  está	  orientada	  a	  saFsfazer	  os	  
interesses	  e	  os	  desejos	  dos	  homens	  (submissão,	  
maternidade	  e	  afeFvidade)	  



•  A	  feminilidades	  enfáFca	  rejeita	  a	  totalidade	  do	  clichê	  da	  
feminilidade	  subordinada,	  mas	  o	  reproduz	  como	  convenção	  
a	  impedir	  a	  emersão	  de	  um	  outro	  feminino	  não	  
subordinado	  

•  A	  feminilidade	  resistente	  é	  a	  que	  busca	  não	  se	  subordinar	  e	  
inclui	  as	  feministas,	  as	  lésbicas,	  as	  solteironas,	  as	  bruxas,	  as	  
prosFtutas	  



•  A	  escola	  reproduz	  essas	  desigualdades	  
apontadas	  pela	  hierarquia	  de	  gênero	  ao	  manter	  
práFcas	  sexistas	  e	  homofóbicas	  em	  seu	  interior	  



•  SEXISMO:	  aFtude	  de	  discriminação	  fundamentada	  no	  sexo	  	  
Ex.:	  falocracia,	  machismo,	  misandria,	  misoginia	  são	  modalidades	  de	  sexismo.	  	  

•  HOMOFOBIA:rejeição	  ou	  aversão	  a	  homossexual	  e	  a	  homossexualidade	  	  

»  Dicionário	  Houaiss	  



•  Homofobia	  ou	  heterosexismo?	  
–  Heterocentrismo	  

–  HomonegaFvidade	  

–  Homopreconceito	  

–  HeteronormaFvidade	  



Homofobia	   (1971)	  é	  a	  hosFlidade	  geral,	  psicológica	  e	  
social	  com	  aqueles	  e	  aquelas	  que	  se	  supõem	  desejar	  a	  
indivíduos	  de	  seu	  próprio	  sexo	  ou	  tem	  práFcas	  sexuais	  
com	   eles.	   Forma	   específica	   de	   sexismo,	   a	   homofobia	  
rechaça	  também	  a	  todos	  que	  não	  se	  coadunam	  com	  o	  
papel	   predeterminado	   por	   seu	   sexo	   biológico.	  
Construção	   ideológica	   consistente	   na	   promoção	   de	  
uma	  forma	  de	  sexualidade	  (hetero)	  em	  detrimento	  de	  
outra	   (homo).	   A	   homofobia	   organiza	   uma	  
hierarquização	   das	   sexualidades	   e	   extrai	   delas	  
conseqüências	  políFcas.	  (BORRILLO,	  2001,	  36)	  



•  Lesbofobia	  

•  Transfobia	  

•  Gayfobia	  

•  Homofobia	  



•  A	  homofobia	  irracional:	  forma	  brutal	  de	  violência	  movida	  
irracionalmente	  que	  encontra	  suas	  origens	  nos	  conflitos	  
individuais.	  (Homofobia	  individual)	  

•  A	  homofobia	  cogniFva:	  forma	  coFdiana	  de	  violência	  
eufêmica	  que	  tem	  suas	  raízes	  na	  aFtude	  de	  desprezo	  
para	  com	  o	  outro	  que	  rompe	  com	  a	  heteronormaFvidade	  
compulsória.	  (Homofobia	  Social)	  



•  Por	  seu	  caráter	  de	  vigilância	  de	  
gênero,	  a	  homofobia	  aFnge:	  
–  	  Especificamente	  a	  gays,	  lésbicas,	  
bisexuais,	  travesFs	  e	  transexuais.	  

–  Geralmente	  a	  todos	  e	  todas	  por	  se	  
submeterem	  à	  Masculinidade	  
Hegemônica.	  



•  As	  mulheres,	  portanto,	  são	  víFmas	  da	  Homofobia	  
•  E	  as	  lésbicas	  são	  duplamente	  víFmas	  por	  serem	  mulheres	  e	  

lésbicas	  
•  Aprofunda-‐se	  um	  duplo	  silenciamento	  sexual	  e	  de	  gênero	  das	  

lésbicas,	  o	  que	  as	  invisibiliza	  como	  víFmas	  da	  violência	  
lesbofóbica.	  



•  As	  travesFs	  e	  as	  transexuais	  por	  romperem	  a	  isomorfia	  sexo/
gênero	  são	  as	  maiores	  víFmas	  da	  homofobia.	  

•  A	  transfobia	  é	  a	  reiteração	  de	  um	  forma	  específica	  de	  
heterosexismo	  que	  se	  materializa	  muitas	  vezes	  como	  ato	  irracional	  
de	  ódio	  à	  experiência	  não	  heterossexual.	  

•  São	  as	  travesFs	  e	  as	  transexuais	  as	  maiores	  víFmas	  de	  crimes	  
hediondos	  para	  com	  a	  população	  GLBT.	  



•  Segundo	  o	  Grupo	  Gay	  da	  
Bahia	  (GGB),	  no	  Brasil,	  no	  
ano	  de	  2007,	  houve	  122	  
assassinatos	  de	  GLBT.	  	  
–  73%	  profissionais	  do	  sexo	  
–  65%	  menores	  de	  21	  anos	  

•  Só	  nos	  três	  primeiros	  meses	  
de	  2008	  já	  foram	  
registrados	  45	  homicídios	  
contra	  GLBTs	  	  



•  O	  Brasil	  é	  o	  campeão	  
mundial	  de	  crimes	  
homofóbicos	  com	  122	  
assassinatos,	  seguido	  
do	  México	  com	  35	  
homicídios	  por	  ano	  e	  
Estados	  Unidos,	  com	  25.	  



•  Segundo	  a	  UNESCO,	  44,9	  
dos	  alunos	  de	  Vitória	  	  e	  40,9	  
de	  São	  Paulo	  não	  querem	  
ter	  um	  colega	  de	  classe	  
homossexual.	  

•  Segundo	  a	  UNESCO,	  bater	  
em	  homossexuais	  para	  os	  
alunos	  é	  menos	  violento	  
que	  aFrar	  em	  alguém,	  
estuprar,	  usar	  drogas,	  
roubar	  e	  andar	  armado.	  



•  Rio	  de	  Janeiro,	  2004:	  entre	  15-‐18	  anos:	  	  
–  40,4%	   foram	  discriminadas	  na	  escola	  por	   serem	  homossexuais,	  bissexuais,	  	  

travesFs,	  transexuais.	  

•  São	  Paulo,	  2005:	  
–  32,6%	  idenFficaram	  a	  escola	  e	  a	  faculdade	  como	  espaços	  de	  marginalização	  

e	  exclusão	  de	  LGBTT	  (perde	  só	  para	  “amigos	  e	  vizinhos”	  -‐	  34%);	  
–  32,7%	  afirmaram	  ter	  sofrido	  discriminação	  por	  partes	  de	  professores(as)	  ou	  

colegas.	  

•  Belo	  Horizonte,	  2005:	  
–  34,5%	  declararam	  sofrer	  na	  escola	   freqüentes	  ou	  eventuais	  discriminações	  

homofóbicas	  
–  insFtuição	   com	   maior	   freqüência	   de	   homofobia	   	   	   	   	   (perde	   para	   “locais	  

públicos”	  e	  “de	  diversão”)	  



•  Anis=a	  Internacional	  informa	  que	  nos	  EUA:	  
–  Estudantes	  LGBTT:	  

•  	  26	  insultos/dia	  
•  80%	  sofrem	  “grave	  isolamento	  social”	  
•  53%	  ouvem	  comentários	  homofóbicos	  por	  parte	  de	  professores	  e	  da	  

administração	  
•  28%	  deixam	  a	  escola	  antes	  de	  obter	  o	  diploma	  (heteros:	  11%)	  
•  9%	  são	  víFmas	  de	  agressão	  ~sica	  

–  Docentes:	  	  
•  não	  intervêm	  em	  97%	  dos	  casos	  
•  podem	  ser	  demiFdos	  se	  LGBTT	  (40	  estados)	  

•  Na=onal	  Gay	  and	  Lesbian	  Task	  Force	  Ins=tute:	  
–  42%	  dos/as	  jovens	  homeless	  são	  LGBT	  (700	  mil)	  
–  25%	  deles/as:	  expulsos/as	  de	  casa	  por	  sua	  família	  



•  Na	  escola,	  	  a	  homofobia	  se	  faz	  presente....	  

–  Livro	  didáFco	  
–  Currículos	  
–  Relações	  pedagógicas	  
–  Chamada	  

–  Brincadeiras	  e	  piadas	  “inofensivas”	  
–  Bilhetes,	  carteiras,	  quadras,	  banheiros,	  Orkut	  
–  Brigas	  e	  omissão	  

–  RoFnas:	  ameaças,	  humilhações,	  inFmidações,	  
marginalização,	  exclusão...	  



•  Na	  escola,	   	   a	  homofobia	   se	   faz	  presente	  a	  
par=r	   do	   modelo	   hegemônico	   da	  
masculinidade....	  
–  Os	  meninos	  devem	  exorcizar	  de	  si	  a	  

feminilidade	  e	  a	  homossexualidade	  

–  Devem	  ostentar	  aFtudes	  viris,	  agressivas	  e	  
crenças	  sexistas	  e	  homofóbicas	  

–  Carreiras	  profissionais	  
–  Dificuldade	  de	  demonstrar	  afeto	  

–  Paternidade	  (ir)responsável	  
–  “Masculinização	  da	  violência”	  

–  Dificuldade	  p/	  cuidar	  da	  própria	  saúde	  etc.	  





  1978	  (São	  Paulo):	  criação	  do	  Grupo	  SOMOS	  e	  do	  Jornal	  Lampião	  da	  
Esquina	  

  Surgem	  junto	  às	  lutas	  contrárias	  à	  ditadura	  militar	  no	  país,	  tendo	  o	  jornal	  
Lampião	  da	  Esquina	  chegado	  ao	  seu	  fim	  em	  1981	  e	  o	  Somos	  se	  
desintegrado	  a	  parFr	  de	  rupturas	  políFcas	  como	  a	  que	  ocorreu	  com	  o	  
surgimento	  do	  GALF	  (Grupo	  de	  Ação	  Lésbica	  Feminista)	  

  O	  atraso	  na	  construção	  de	  um	  grupo	  políFco	  GLBT	  no	  Brasil	  decorreu	  da	  
intensa	  repressão	  vivida	  no	  país	  devido	  a	  ditadura	  militar	  (Green,	  2000).	  	  



  O	  Jornal	  Lampião	  da	  Esquina	  discuFa	  sexualidade,	  discriminação	  racial,	  artes,	  
ecologia	   e	  machismo,	   sendo	   os	   editores	   do	   jornal	   favoráveis	   à	   proposta	   de	  
aproximação	  do	  movimento	  homossexual	  com	  os	  grupos	  de	  esquerda	  e	  com	  
os	  outros	  “novos”	  movimentos	  sociais	  (Green,	  2000).	  

  Construção	   de	   outros	   grupos	   do	   movimento	   GLBT	   ao	   redor	   do	   Brasil:	  
contestação	   da	   expressão	   “movimento	   homossexual”	   pelas	   lésbicas,	   devido	  
invisibilizar	   a	   existência	   da	   homossexualidade	   feminina,	   levando	   a	  
denominação,	  em	  1993,	  do	  movimento	  como	  “movimento	  gay-‐lésbico”.	  	  

  Somente	   em	   1995	   se	   inclui	   as	   travesFs	   na	   denominação	   do	   movimento	   –	  
“movimento	   de	   gays,	   lésbicas	   e	   travesFs”	   –	   e	   apenas	   em	   1999	   se	   cria	   a	  
expressão	  movimento	  GLBT	  em	  subsFtuição	  a	  movimento	  de	  gays,	  lésbicas	  e	  
travesFs,	   a	   fim	   de	   inserir	   as	   transexuais	   (esta	   inclusão	   foi	   decorrente	   de	  
pressões	  internacionais	  e	  não	  da	  reivindicação	  das	  transexuais)	  e	  os	  bissexuais	  
–	   França	   (2006).	   Contudo,	   as	   T	   se	   organizam	   nacionalmente	   nos	   ENTLAIDS	  
desde	  1993.	  

  Surgimento	   da	   ABGLT	   (1995):	   rede	   nacional	   que	   busca	   arFcular	   diferentes	  
grupos	  LGBT	  no	  Brasil,	  no	   intuito	  de	   fortalecer	  a	   construção	  e	  aprovação	  de	  
políFcas	  favoráveis	  à	  cidadania	  LGBT.	  
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Rosely Roth  
(São Paulo-SP | 21/08/1959–28/08/1990)  

Uma das pioneiras da história do Movimento 
Homossexual Brasileiro. 

Iniciou a sua participação direta no movimento de mulheres, no 
início de 1981, freqüentanto o Grupo Lésbico Feminista 
(1979-1990) e o SOS Mulher (1980-1993). Ainda em 1981, Rosely 
Roth e Miriam Martinho (da Rede de Informação Um Outro Olhar), 
outra pioneira do Movimento Homossexual Brasileiro, fundaram o 
Grupo Ação Lésbica-Feminista ou GALF (1981-1990) na cidade 
de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. 

A sua atuação humanista em eventos e demonstrações tidas 
como históricas e a sua visibilidade na grande mídia brasileira (i.e. 
televisão, jornais, etc.) são consideradas as suas contribuições 
mais marcantes pela comunidade gay bem como por 
pesquisadores acadêmicos no campo de estudos LGBTs, tendo 
ocorrido em período formativo da conscientização reivindicatória 
deste segmento social do Brasil. 

Na fase final de sua vida Rosely Roth passou a sofrer profundas 
crises emocionais, o que a levou ao suicídio. Em celebração a sua 
vida e em homenagem ao seu destacado ativismo, a partir de 
2003, celebra-se o dia 19 de agosto como o Dia Nacional do 
Orgulho Lésbico no Brasil. 









MOVIMENTO	  GLBT	  	  
EM	  BELO	  

HORIZONTE	  



•  Grupo	  Terceiro	  Ato	  (1979):	  	  	  

“Nos	  organizamos	   	  para	   	  lutar	   	  contra	   	  todo	   	  o	   	  Fpo	   	  de	   	  segregação,	   	  em	  parFcular	   	  pelo	  	  
nosso	  direito	   	  de	   	  “ser”,	   	  nós	   	  que	   	  somos	   	  chamados	   	  de	   	  homossexuais,	   	  “doentes”,	  	  
“bichas”,	  “sapatões”,	   	  etc.,	   	  víFmas	   	  das	   	  ditaduras	   	  da	   	  direita	   	  ou	   	  da	   	  esquerda.	  [...]	  
Nosso	  grupo	  é	  o	  TERCEIRO	  ATO.	  Está	  relacionado	  ao	  ato	  do	  quesFonamento,	  enquanto	  
o	   primeiro	   ato	   	   está	   	   relacionado	   	   ao	   	   ato	   	   insFnFvo	   	   e	   	   o	   	   segundo	   	   ao	   	   ato	  
condicionado.	  [...]	  Não	  basta	  modificar	  a	   	  ordem	   	  econômica	   	  de	   	  uma	   	  sociedade	   	  se	  	  
não	   	  é	   	  realizado	   	  paralelamente	   	  um	   	  trabalho	   	  de	  quesFonamento	  da	  ordem	   	  moral	  
vigente	  [...]	  Nos	  	  posicionamos	  	  contra	  	  a	  	  separação	  	  entre	  homossexuais	  	  masculinos	  	  e	  
femininos.	   	  Acreditamos	   	  que	   	  este	  antagonismo	   	  é	   	  o	   	  resultado	   	  de	   	  uma	   	  sociedade	  	  
onde	  predomina	   	  o	   	   individualismo	   	  e,	   	  que	   	  por	   	  sua	   	  vez,	   	  serve	   	  para	   	  garanFr	   	  a	  	  
desunião	  	  e	  	  o	  enfraquecimento	  	  dos	  	  grupos	  	  marginais.”	  (divulgação	  do	  Terceiro	  Ato	  no	  
Jornal	  Lampião	  da	  Esquina,	  Junho	  de	  1980).	  	  

•  Edson	  Nunes	  (1972	  -‐	  )	  



I Simpósio de Debates sobre o Homossexualismo (1972) 

 13/junho 1980 - Participação na passeata contra as medidas repressivas 
do Delegado Wilson Richetti, na administração de Paulo Maluf (Operação 

Limpeza)  

Fundador do PT e do Núcleo Gay do PT 
 Primeiro candidato assumidamente homossexual (Deputado Federal - PT/

1982) 

Outings Públicos e Publicações em Jornais 

Integrou o GURI/AGM (Associação Gay de Minas) 













Curitiba, 27 de março de 2007 
Vimos, por meio deste, referendar a trajetória de luta do ativista 
Edson Nunes, mineiro de Belo Horizonte, 62 anos, jornalista e 
terapeuta holístico, pela garantia de direitos e promoção da 

cidadania GLBT no Brasil.  

(...) 

 Examinando-se por documentos apresentados, que a sua 
primeira iniciativa é datada de 1972, chega-se à constatação de 
que em 2007 são completados 35 anos de dedicação à causa da 

cidadania GLBT no Brasil. 
Atenciosamente 

Toni Reis – Presidente 



Grupo de Apoio e Prevenção contra a AIDS (1987) 



-‐  Criado	  em	  1987	  diante	  da	  epidemia	  da	  AIDS,	  o	  GAPA-‐MG	  Fnha	  como	  objeFvo	  promover	  o	  
enfrentamento	   comunitário	   da	   epidemia	   contribuindo	   para	   a	   formulação	   de	   políFcas	  
públicas,	  visando	  reduzir	  os	  impactos	  biopsicosociais	  do	  HIV/AIDS	  no	  Estado	  de	  MG;	  

-‐  O	  GAPA	  foi	  a	  primeira	  ONG	  a	  trabalhar	  com	  a	  questão	  do	  HIV/AIDS	  em	  Minas	  Gerais	  e,	  na	  
década	   de	   90,	   contribuiu	   muito	   para	   o	   avanço	   das	   discussões	   públicas	   sobre	   a	  
homossexualidade	   na	   cidade.	   Apesar	   de	   não	   ser	   um	   enFdade	   de	   defesa	   dos	  
homossexuais,	   desde	   sua	   fundação	   buscou	   desconstruir	   a	   idéia	   de	   uma	   relação	   direta	  
entre	  HIV/AIDS	  e	  homossexualidade.	  

-‐  O	  GAPA	  realizou	  o	  primeiro	  Ato	  público	  do	  movimento	  GLBT	  de	  BH,	  no	  dia	  28	  de	  junho,	  
na	  Praça	  7,	  onde	  divulgaram	  a	  lista	  de	  homossexuais	  assassinados,	  promovida	  pelo	  GGB.	  

-‐  Projetos:	   Sexo,	   Prazer	   e	   Homens	  &	   Previna	   na	   ProsFtuição	   (conscienFzação	   sobre	   DST/
AIDS;	  grupo	  de	  convivência)	  

-‐  ASSTRAV	  (Associação	  dos	  TravesFs	  e	  Transexuais	  de	  Minas	  Gerais):	  consFtuída	  a	  parFr	  de	  
indivíduos	   que	   desenvolveram	   suas	   aFvidades	   políFcas	   nas	   aFvidades	   do	   GAPA	  
(socialização	  políFca)	  



Primeiras	  lideranças:	  	  

•  Soraya	   Menezes	   (Primeira	   candidata	   a	   senadora	   assumidamente	   lésbica	  
pelo	  PSTU	  -‐	  2002)	  

•  Itamar	  Santos	  

•  Porcina	  D’Alessandro	  



AMGLS/GLS-MG/Triângulo Rosa (1997) 

ALEM (1998) 
Soraya Menezes / Suely Martins 

GURI (1998) 
Itamar Santos / Darlan / Jessé 

ASSTRAV (1999) 
Porcina D’Alessandro / Walkiria La Roche 





•  Associação	  Mineira	  GLS/GLS-‐MG	  (1997)	  /	  Triângulo	  Rosa	  (1998)	  

Condições	  da	  fundação:	  

-‐  parFcipação	  de	  Soraya	  Menezes	  na	  I	  Parada	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  em	  1996	  (primeira	  
Parada	  do	  Brasil);	  

-‐  Responsabilidade	  de	  Soraya	  Menezes	  em	  realizar	  o	  III	  SENALE	  (Seminário	  Nacional	  
de	  Lésbicas)	  em	  Belo	  Horizonte:	  necessidade	  de	  se	  organizar	  um	  grupo	  para	  
construir	  o	  SENALE	  (apoio	  do	  movimento	  sindical)	  

-‐  Emergência	  de	  uma	  incipiente	  comunidade	  LGBT	  na	  cidade	  (publicação	  de	  
informaFvos	  e	  boleFns,	  manifestação	  do	  GAPA,	  empreendimentos	  comerciais	  LGBT)	  

Publicação	  do	  Jornal	  Expressão	  GLS	  (única	  edição	  –	  1997):	  rompimento	  do	  
silenciamento	  imposto	  à	  homossexualidade	  



	  III	  SENALE	  



Jornal	  Expressão	  GLS	  	  



•  Grupo	  Triângulo	  Rosa	  → 	  	  divergências	  internas	  (machismo,;	  
aproximação	  com	  a	  esquerda	  ;	  mudança	  para	  o	  nome	  GURI)	  

	   	   	   	   	   	  ALEM	  (1998)	  
	   	  Soraya	  Menezes	  /	  Suely	  MarFns	  

	   	   	   	   	   	  GURI	  (1998)	  
	   	  Itamar	  Santos	  /	  Darlan	  /	  Jessé	  

•  1998:	   Primeira	   Parada	   GLBT	   de	   BH,	   sob	   a	   liderança	   das	   lésbicas	   com	   o	  
apoio	  do	  PSTU	  

•  1998	  -‐	  Revista	  EGO/BH	  







• Clube Rainbow de Serviços (2000) 



• LIBERTOS COMUNICAÇÃO (BEAGAY) 
(2003/4)  

G.R.E.S. Unidos do Arco-Íris (2005) 



CELLOS	  -‐	  MG	  



Desde	  5	  de	  Setembro	  de	  2007	  

ENUDS – Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual  
•  Grupo Pontes, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); 
•  Grupo Orquídeas – Movimento Universitário em Defesa da Diversidade Sexual, na Universidade Federal do 

Pará (UFPA); 
•  Colcha de Retalhos – A UFG saindo do armário, na Universidade Federal de Goiás (UFG); 
•  NuDU – Núcleo de Diversidade Sexual da Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 
•  Diversitas, na Universidade Federal Fluminense (UFF); 
•  Klaus – Grupo pela Promoção da Cidadania LGBT, na Universidade de Brasília (UNB); 
•  Plur@l, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); 
•  Ciranda, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); 
•  KIU - na Universidade Federal da Bahia (UFBA); 
•  Avessos, na Universidade Católica de Salvador (UCSAL); 
•  MULES – Movimento Universitário pela Livre Expressão Sexual, na Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT); 
•  Pathernon, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); entre outros. 
•  Prisma, na Universidade de São Paulo 
•  Primavera nos Dentes, na Universidade Federal de Viçosa (UFV) 





Antagonismos	  Sociais	  
#

IdenFdades	  ColeFvas	  
#

IdenFdades	  PolíFcas	  
#

PolíFcas	  Públicas/	  
Ações	  AfirmaFvas	  

Parada 

GLBT 
       #



•  Ações	  polí=cas	  do	  movimento	  social	  GLBT	  sobre	  o	  
Estado	  

_	  Luta	  pela	  promoção	  de	  políFcas	  públicas	  e	  de	  leis	  que	  
garantam	  condições	  mais	  justas	  e	  democráFcas	  aos	  
homossexuais	  

_	  Dificuldade	  de	  aprovação	  das	  pautas	  dos	  homossexuais	  
(condição	  laica	  do	  Estado;	  homofobia;	  descompromisso)	  	  

_	  Jogo	  políFco	  entre	  o	  Estado	  e	  o	  movimento	  social	  GLBT:	  
fator	  conjuntural;	  presFgio	  do	  Estado;	  controle	  das	  ações	  
coleFvas.	  



•  Ações	  polí=cas	  do	  movimento	  social	  GLBT	  
ar=culadas	  com	  diferentes	  organizações	  sociais	  
(Mídia,	  Igreja,	  Família,	  Escola)	  

↓	  
_Busca	  de	  visibilidade	  da	  homofobia	  e	  divulgação	  das	  ações	  
do	  movimento	  social	  

_Predominância	  da	  reprodução	  de	  aFtudes	  homofóbicas	  
nestas	  organizações	  sociais	  

_Preconceito	  na	  família:	  diferente	  de	  outras	  minorias	  



•  Condição	  paradoxal	  da	  “saída	  do	  armário”	  (Pérez,	  2004):	  ao	  
mesmo	  tempo,	  em	  que	  os	  dados	  apontam	  a	  importância	  da	  
mobilização	  políFca	  para	  a	  conquista	  dos	  direitos	  dos	  
homossexuais	  e	  o	  combate	  à	  homofobia	  e	  para	  a	  construção	  
de	  um	  idenFdade	  valorizada,	  indicam	  que	  “a	  saída	  do	  armário	  
coloca	  o	  sujeito	  em	  uma	  posição	  de	  antemão	  desvalorizada”	  

•  Imposição	  do	  silêncio:	  direito	  do	  homossexual	  em	  manter	  sua	  
vida	  sexual	  no	  âmbito	  do	  privado	  é	  subsFtuída	  pela	  
necessidade	  de	  se	  esconder	  nesta	  esfera	  da	  vida.	  












