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Resumo
BULGARELLI, Lucas. [ALERTA TEXTÃO] - Estratégias de engajamento do movimento
LGBT de São Paulo em espaços de interação online e offline (2015-2016). 2018. 199 f.
Dissertação em Antropologia Social – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Esta pesquisa busca investigar as estratégias de atuação política desempenhadas por meio do
engajamento de militantes LGBT da cidade de São Paulo. A partir de uma investigação em
espaços de interação online e offline, busco compreender a conformação destes modos de
atuação política a partir de dois processos: por um lado, o desempenho e a sentidos
atribuídos quanto à efetividade das dinâmicas de negociação com gestores públicos e
representantes do Estado e, por outro, a proliferação de uma atuação concentrada nas mídias
sociais e na internet. Voltando a alguns eventos que indicam um caminho de
institucionalização das demandas do movimento ao longo dos anos, demonstro como estes
modos de atuações políticas concentradas tanto mecanismos de negociação e como na
atuação em redes sociais estão atravessados por pontos de tensão, ao passo que permitem
acessar a produção das diferenças constitutivas do movimento LGBT. Ao explorar os
manejos de diferentes ferramentas, repertórios e disputas entre representantes da sociedade
civil organizada no Conselho Municipal LGBT de São Paulo e de ciberativistas trans no
Facebook, passo a identificar formatos de atuação política com especificidades e
mecanismos próprios, mas que se aproximam – ou, em alguns casos, se confundem – quanto
à natureza da reivindicação de suas demandas políticas.
Palavras-chave: movimento LGBT, engajamento político, movimentos sociais, redes
sociais, Facebook, São Paulo.

Abstract
BULGARELLI, Lucas. [BIG POST WARNING] – Commitment strategies of São Paulo
LGBT movement in online and offline interaction spaces (2015-2016). 2018. 199pp.
Master dissertations in Social Anthropology. Faculty of Philosophy, Languages and
Literature and Human Sciences. University of São Paulo (USP). São Paulo. 2018.
This research aims to investigate the political actions performed by LGBT activists’
commitment in the city of São Paulo. I carry out an investigation in online and offline
interaction spaces, aiming to understand the conformation of political action forms emerging
from two processes. On one hand, the performance and the conveied meanings regarding the
effectiveness of the negociation dynamics with public managers and state proxies and, on
the other hand, the proliferation of actions focused on social media and on internet, as well
as the tensions thus created. Returning to some of the events that points to an
institutionalization of the movements claims throughout the years, I demonstrate how those
political commitment forms concentrate both in negotiation mechanisms and on social
network actions has their particularities whereas enable us to access the production of
differences. As exploring the handling of different tools, repertoires and struggles among
civil society delegates at the LGBT City Committee in São Paulo and trans cyberactivists on
Facebook, I identify the specificities and particular devices of both forms of political action
that has similar – if not blurred – political claims.
Key-words: LGBT movement; policial commitment; social movements; Facebook; São
Paulo.

Lista de siglas e abreviaturas1
ABA – Associação Brasileira de Antropologia
ABL – Associação Brasileira de Lésbicas
ABLGT – Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis
ANTRA – Articulação Nacional de Travestis, Transexuais e Transgêneros
ANPOCS – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais
APOGLBT – Associação da Parada do Orgulho GLBT
ASTRAL – Associação de Travestis e Liberados do Rio de Janeiro
ATRAS – Associação das Travestis de Salvador
BSH – Brasil sem Homofobia
CADS – Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual
CAIS – Associação Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transexuais
CBB – Coletivo Brasileiro de Bissexuais
CCH – Centro de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia
CID – Catálogo Internacional de Doenças
CMADS – Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual de São Paulo
CMLGBT – Conselho Municipal de Políticas LGBT
CMS – Conselho Municipal de Saúde
CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
CNCD – Conselho Nacional de Combate à Discriminação
CNT – Coletivo Nacional de Transexuais
CPLGBT – Coordenadoria de Políticas LGBT do município de São Paulo
CRD – Centro de Referência da Diversidade
EBGL – Encontros Brasileiros de Gays e Lésbicas
EBGLT – Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros
EBHO – Encontro Brasileiro de Homossexuais
EGHO – Encontro de Grupos Homossexuais Organizados
ENAHT – Encontro Nacional de Homens Trans
ENTLAIDS – Encontro Nacional de Travestis e Liberados
ENUDSG – Encontros Nacionais de Universidade sobre Diversidade Sexual e de Gênero
FONGES – Fórum Nacional de Gestoras e Gestores LGBTs
GADvS – Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero
GAPA – Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS
GBT – Grupo Brasileiro de Transexuais
GGB – Grupo Gay da Bahia
HSH – homens que fazem sexo com homens
1

Os usos das siglas GLS, GLBT, LGBT, LGBTTT, LGBTI e outras são alvo da análise da presente dissertação
e terão seus sentidos indicados ao longo do texto.

IBRAT – Instituto Brasileiro de Transmasculinidades
ICCR – Igreja Comunidade Cidade de Refúgio
ILGA – International Lesbian and Gay Association
LBL – Liga Brasileira de Lésbicas
MHB – Movimento Homossexual Brasileiro
MTC – Movimento Transexual de Campinas
MSM – mulheres que fazem sexo com mulheres
PASTT – Prévention Action Santé Travail pour les Transgenres
PNDH - Plano Nacional de Direitos Humanos
PPA – Plano Purianual
PROAC LGBT – Programa de Ação Cultural LGBT
RENATA – Rede Nacional de Travestis
RENTRAL – Rede Nacional de Travestis e Liberados
SENALE – Seminários Nacionais de Lésbicas
SMDHC – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura da Cidade
de São Paulo
TGEU – Transgender Europe
TULIPA – Travestis Unidas Lutando Incansavelmente para a Prevenção da AIDS
UBT – União Brasileira de Travestis
UNIDAS – Associação das Travestis na Luta pela Cidadania de Aracajú
Partidos
PCdoB – Partido Comunista do Brasil
PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PT – Partido dos Trabalhadores
PSDB – Partido Social Democrata Brasileiro
PSOL – Partido Socialismo e Liberdade
PSTU – Partido Socialista Trabalhadores Unidos
PV – Partido Verde
Universidades
UFBA – Universidade Federal da Bahia
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas
USP – Universidade de São Paulo

Sumário
1 Introdução ............................................................................................................................. 15
1.1 Nota Metodológica ......................................................................................................... 22
2 Do movimento homossexual ao movimento LGBT ............................................................. 28
2.1 AIDS e Constituinte ....................................................................................................... 29
2.2 Os primeiros encontros e associações ............................................................................ 35
2.3 Um movimento de muitos formatos............................................................................... 41
2.4 Saúde, Direitos Humanos e Combate à Discriminação ................................................. 48
2.5 Do Brasil sem Homofobia ao Governo Sem Propaganda de Opção Sexual .................. 53
3 Disputas Socioestatais ........................................................................................................... 70
3.1 Uma nova gestão no Conselho: alguns antecedentes ..................................................... 70
3.2 Mesas e rodas, festivais e rolezinhos, Caminhadas e Paradas ....................................... 88
3.3 A eleição do Conselho Municipal de Políticas LGBT ................................................... 96
3.4 Do Coquetel à Lava-Jato: a abertura da III Conferência Municipal LGBT................. 102
3.5 Notas sobre uma reunião do Conselho ......................................................................... 111
4 Tretas de Facebook ............................................................................................................. 119
4.1 Transfeminismo, ciberativistas .................................................................................... 120
4.1.1 Alguns aspectos sobre a emergência do transfeminismo ...................................... 124
4.1.2 Cooptados e burocratas, ativistas “de sofá” .......................................................... 135
4.2 O cisgênero existe? ...................................................................................................... 146
4.3 Pode o cisgênero falar? ................................................................................................ 154
4.4 Eu voto Luiza, 50222 ................................................................................................... 162
5 Considerações Finais........................................................................................................... 174
Referências ............................................................................................................................. 178

15

1 Introdução
Eu não sei se escrevo um textão ou uma dissertação. Resolvi: vou escrever um
2

textão . Assim começava um extenso relato de experiência publicado no Facebook por uma
militante e pesquisadora travesti de São Paulo em 13 de junho de 2015. O textão discorria
sobre uma experiência de tratamento discriminatório em um equipamento municipal de saúde
que teria sido sensibilizado para o atendimento à população trans. O relato foi compartilhado
por outros militantes cerca de uma dezena de vezes, alguns deles destacando trechos do relato
e embutindo comentários próprios com experiências análogas.
O que me prendeu a atenção, no entanto, foi o começo do textão. Não porque o
questionamento fosse descabido, mas porque sua pertinência indicava tanto um locutor como
um interlocutor pretendidos. A escolha entre elaborar um conjunto de ideias por meio de um
textão ou de um artigo científico, quero crer, não se resume a uma decisão de caráter
estilístico, muito embora o formato a ser adotado a partir de cada escolha afete o resultado a
ser obtido, tanto quanto seu conteúdo.
Ao mesmo tempo, eu poderia aventar um conjunto considerável de militantes LGBT3
para quem esta dúvida poderia ser menos óbvia ou até mesmo impertinente. O que quero dizer
com isto é que, para compreender o modo como novos ativismos se compunham no
movimento, impôs-se desde cedo ao pesquisador a necessidade de dissecar os sentidos
implicados em questionamentos como este enunciado pelo textão.
A começar pelo título deste trabalho, que ajuda a compreender uma tensão que
permeia toda a pesquisa. O textão consiste em um estilo narrativo popularizado em redes
sociais como o Facebook, em que o usuário produz um conteúdo em prosa com o objetivo de
gerar reflexão ou de apontar alguma crítica geralmente relacionada a algum fato da vida
cotidiana. Quem utiliza redes sociais como o Facebook sabe que um textão, apesar do nome,
2

. As expressões e conceitos êmicos ou os estrangeirismos estão grafados nesta pesquisa em itálico. As citações
bibliográficas estão sinalizadas com o uso de aspas duplas ou, em citações de quatro ou mais linhas, com recuo
de 4 cm, conforme as regras da ABNT (NBR-10520, 2002). Falas de meus interlocutores em conversas ou
eventos públicos, ou retiradas de publicações online, estão em itálico ou, se mais longas, também apresentadas
com recuo de 4 cm.
3
O uso da sigla LGBT para designar lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres e homens trans tem sido
fonte de intensa controvérsia ao longo do tempo no movimento. Uma discussão mais nuançada sobre essas
diferenciações pode ser encontrada no capítulo 2. Para fins de definição, a escolha de LGBT guarda relação com
o modo como o movimento foi costumeiramente designado ao longo da pesquisa sendo, portanto, a sigla adotada
ao longo da análise, a não ser quando a alteração das letras seja pertinente à descrição. Trata-se, no entanto, de
uma definição bastante volátil. Ao final da pesquisa, por exemplo, era possível encontrar alguns militantes e
grupos que já adotavam a sigla LGBTI, dando ênfase para a emergência do reconhecimento político de pessoas
intersex. Creio que se trata de um tipo de discussão a ser sempre revisitada ao contexto de cada época.
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não pode se estender em demasia a ponto de onerar o tempo do usuário que poderá ter
interesse4 em lê-lo. Além disso, para que o textão seja curtido, comentado e compartilhado5, o
conteúdo e o formato narrativo devem ser direcionados de modo a evidenciar o apelo da
publicação. Não à toa, portanto, acaba se tornando comum que muitos textões sejam
anunciados por meio de um alerta em caixa alta entre colchetes, por vezes seguido de um
travessão que divide o alerta de uma síntese substantivada do conteúdo, que não costuma
passar de algumas palavras. Exemplifico com o título desta dissertação, que poderia servir
também como cabeçalho de um textão no Facebook: [ALERTA TEXTÃO] – Estratégias de
engajamento do movimento LGBT de São Paulo em espaços de interação online e offline
(2015-2016).
De pronto, o objetivo desta pesquisa consiste em compreender as diferenças que
emergem dos investimentos de militantes LGBT ao se engajarem com bandeiras e
reivindicações e atuarem politicamente. A partir disso, as implicações do uso de dispositivos,
ferramentas, discursos e práticas e posturas no fazer político do movimento LGBT passaram a
percorrer todo o trabalho de campo. Isto me permitiu entender que a utilização destas novas
tecnologias acabava por suscitar pontos de conflitos entre a militância. A adoção de
determinada prática ou a vinculação a determinado discurso são decisões fundamentais para
um movimento social. Trata-se preponderantemente de uma questão interna à organização do
movimento LGBT, ou seja, de contextos que muitas vezes acabam fazendo sentido apenas
para quem vivia intensamente estes processos, mas que não deixa de repercutir na atuação do
movimento face a outros atores.
Além disso, não apenas a avaliação que os militantes faziam sobre ferramentas, mas o
próprio uso delas, acabava por evidenciar diferenças importantes entre o modo como
militantes adotam estratégias para se engajar politicamente. Estas diferenças remetem, é fato,
a uma série de escolhas individuais, mas invariavelmente indicam como estas escolhas se
vinculam a determinados estilos de atuação que têm preponderado em diferentes momentos
da trajetória atual do movimento LGBT. Afinal, entre entender o que um textão significa e
dominar a sua linguagem no ambiente digital há uma distância considerável que merecia ser
observada de perto.
4

Esta pesquisa tem adotado algumas abordagens feitas por Pierre Levy sobre as noções de tempo e de espaço
intrínsecas ao ambiente digital da internet, É possível admitir, neste sentido, que as mídias sociais e os
mecanismos de interação disponibilizados por novas tecnologias despontam, como ferramentas que otimizam
determinadas “regras que tendem a fazer com que os outros não percam seu tempo” (LÉVY, 1997 [2014)].
5
Esta pesquisa adota um procedimento empregado por Mario Carvalho (2015) em sua pesquisa de doutorado,
que consiste em observar as dinâmicas de curtir, comentar e compartilhar os conteúdos publicados nas redes
sociais por ativistas trans e LGBT. Esta sequência descreve uma forma de interação própria do Facebook, como
será explicado adiante.

17

É possível afirmar que a utilização de novas tecnologias que possibilitam o acesso a
mídias sociais por meio de dispositivos remotos tem sido bastante difundida dentre diferentes
militantes LGBT que acompanhei e, por si só, não pode ser tributada exclusivamente a um
formato de atuação politica específico. O que tem acontecido, pelo contrário, é uma utilização
cada vez maior destes dispositivos, que passam a permitir com que a política seja feita por
meio de aparelhos eletrônicos enquanto se caminha na rua. Nesse sentido, o que passa a
diferenciar as modalidades de utilização destes mecanismos por diferentes militantes é, mais
precisamente, a qualidade da inserção no ambiente digital. Não é incorreto afirmar que, muito
embora uma parcela considerável de militantes LGBTs tenha se utilizado de textões e também
de memes – fotomontagens de cunho humorístico –, há diferenças consideráveis no modo
como essas ferramentas são mobilizadas a depender de quem e como as opera.
Esta pesquisa trabalha com a ideia de que estas diferenças indicam a conformação,
por vezes conflituosa, entre estratégias de engajamento existentes e emergentes no movimento
LGBT da cidade de São Paulo. Se a utilização de novas tecnologias tem incidido
profundamente na proliferação de novos formatos de ativismo concentrados no ambiente
digital da internet, tornava-se igualmente importante localizar a importância que os formatos
mais institucionais de atuação política ocupavam nas estratégias adotadas pela militância.
Decerto, não vejo como tratar sobre o movimento LGBT no Brasil dos anos 2010
sem necessariamente mencionar alguns dados, como o que confere ao país o 1º lugar na lista6
dos países com maior ocorrência de assassinatos de travestis e pessoas trans que, quando
conseguem sobreviver a uma sorte ampla de violências, raramente atravessam a expectativa
média de vida de 35 anos7. É frente a este contexto duro que perdura até os dias atuais que o
direcionamento de gerações de militantes LGBT em torno da luta por direitos e da disputa em
espaços de participação socioestatal merece, a meu ver, ser observado.
Uma série de dispositivos buscaram criar modos de cobrar do Estado a sua parte na
responsabilidade sobre a manutenção destas hierarquias que engendram discriminações
persistentes. Entre eles, pode-se mencionar a proposição de projetos de lei; a homologação de
6

Os dados são do projeto Trans Murder Monitoring (TMM) vinculado à Transgender Europe (TGEU). O
projeto deu início em 2009 e monitora sistematicamente, recolhe e analisa relatos de homicídios de pessoas trans
e de gênero diversa em todo o mundo. No caso brasileiro, os dados são obtidos por meio dos levantamentos
realizados pelo GGB (Grupo Gay da Bahia) e pela ANTRA (Associação Nacional de Travestis, Transexuais e
Transgêneros). Os dados são publicados no website do projeto "Transrespect contra Transfobia Worldwide"
oferecendo algumas análises e tabelas: TGEU. Recursos del TMM. Transrespect versus transphobia
worldwide. S. d. Disponível em: http://transrespect.org/es/trans-murder-monitoring/tmm-resources. Último
acesso em 02 dez. 2017. O Brasil já havia ocuado primeira posição no ranking de países com maiores números
de homicídio de pessoas trans em 2015 e manteve a posição em 2016.
7
Os dados são do pesquisador Pedro Sammarco (2010) a partir de sua pesquisa de dissertação.
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decisões judiciais com efeito vinculante favoráveis a LGBTs; a criação da primeira política
pública de combate à discriminação por orientação sexual; o Brasil sem Homofobia, em 2004;
a criação de Conselhos, Coordenadorias e Conferências LGBTs em grande parte dos entes
federativos. Estes me parecem, mesmo com as suas diversas limitações, mecanismos
fundamentais e ainda necessários para superar uma história de imperfeições causadas pelas
invisibilidades e discriminações.
Ao mesmo tempo, estas regras e convenções tanto nas redes sociais como nos
conselhos e conferências acentuam a todo momento a produção e a reprodução de algumas
identidades coletivas e hierarquias sociais. Desse modo, foi importante considerar de que
forma entram em jogo algumas categorias como gênero e sexualidade, mas também raça e
região e, sobretudo, geração, classe social e trajetória. No decorrer da pesquisa, isto implicou
em observar as diferentes maneiras como a militância mobiliza essas categorias e disputa seus
sentidos na construção de suas lutas, mas foram tomadas também enquanto categorias de
análise que exercem influência no domínio das representações sociais e na vida cotidiana e
cuja efetividade é garantida justamente a partir “do confronto, do contraste, da tensão, ou do
entrelaçamento de diferentes marcadores sociais da diferença8”. (SCHWARCZ, 2015, p. 08).
Quando escrevi o projeto que ensejou este trabalho, minha proposta de estudo
consistia em investigar as estratégias de engajamento adotadas pelo movimento LGBT
situado em São Paulo. A partir desse período, concentrei minha atenção nas relações que este
movimento estabelecia ou deixava de estabelecer com os equipamentos específicos para a
população LGBT a cargo da gestão municipal, à época administrada por Fernando Haddad,
do Partido dos Trabalhadores (PT).
Para isso, passei a acompanhar a atuação do Conselho Municipal LGBT da Cidade
de São Paulo (CMLGBT) desde a publicação do Regimento Interno que convocou novas
eleições para o Conselho, em junho de 2015, passando pela realização da III Conferência
Municipal LGBT e as reuniões do Conselho ao longo de 2016. O acompanhamento das
rotinas de determinados militantes e agentes públicos diretamente ligados ao CMLGBT
deixou de estar vinculado à rotina do colegiado neste mesmo período e passou a ser

8

O manejo destas categorias se vale da proposição sobre a relacionalidade dos marcadores sociais de diferença,
baseando-se na célebre formulação de Anne McClintock (2010, p. 20) acerca da intersecção entre raça, gênero e
classe como indistintos reinos da experiência, não podendo ser simplesmente encaixados retrospectivamente
como peças de um Lego uma vez que existem em relação entre si e através dessa relação – ainda que de modos
contraditórios e em conflito. As pesquisas realizadas pelo Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença
(NUMAS), em especial o material levantado por Moutinho (2014), serviram de aporte, sempre que necessário,
para o investimento nesta abordagem.

19

organizada em função da agenda política do movimento LGBT paulistano e do Conselho, ao
passo em que eu também me dedicava à análise dos textões de diferentes militantes no
Facebook.
No decorrer das páginas que se seguem, encaro o desafio de expor as diferenças que
emergem do modo como as inserções políticas se envolvem com laços de afinidade e
pertencimento entre gerações de militantes. Sendo eu um pesquisador também militante, este
trabalho me impôs a necessidade de assumir que as tensões decorrentes do modo como
diferentes gerações têm se engajado ou questionado determinadas estratégias de luta implica
não apenas nos estilos de participação política dos militantes com quem convivi, como
também a mim próprio. Isto acaba por revelar um olhar compartilhado com dada geração de
pesquisadores e ativistas do qual eu pertenço, com todas as limitações que isso pode oferecer.
Conforme o trabalho de campo foi avançando ao longo de 2015 e entrou em 2016
acompanhado pela escalada de uma crise política nacional, estas dinâmicas foram ficando
cada vez mais evidentes. A inserção de militantes LGBT em conselhos e conferências e as
estratégias adotadas nos espaços de participação socioestatal passaram a ser analisadas frente
aos significados implicados nestes processos de sintetização dos discursos que tomam forma
nas redes sociais, o que também implicava na na diversificação das estratégias de atuação
política do movimento LGBT. Em ambos os casos, busquei questionar quais diferenças
existiam entre compreender e dominar estas ferramentas.
Não à toa, ao me referir no subtítulo desta dissertação aos espaços de interação
online e offline, proponho que a inserção de diferentes militantes LGBTs nestes espaços não
depende necessariamente do modo como cada grupo ou indivíduo atua; mas que, pelo
contrário, tendem cada vez mais a combinar diferentes ferramentas de inserção política tanto
dentro como fora das redes. Do mesmo modo, reconheço que as modalidades de atuação do
movimento LGBT de São Paulo não se resumem a uma inserção mais institucional e aoutra
mais autonomista, mas é melhor descrita pelos diferentes arranjos entre ambos em cada
contexto.
Ao mesmo tempo, era difícil ignorar uma tensão indissolúvel nos espaços do
movimento LGBT que passava a tomar a forma de acusações entre militantes acerca da
efetividade de um determinado estilo de atuação. A partir do campo analisado, o sentido dessa
efetividade tende a ser disputado por militantes organizados em grupos ou associações que
concentram sua atuação nos espaços de participação socioestatais, de um lado, e por
ciberativistas trans reconhecidas nas mídias sociais por seus posicionamentos e pela
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recuperação de um referencial transfeminista bastante direcionado à mudança de
mentalidades, de outro. Em poucas palavras: burocratas e cooptados x ativistas de sofá.
Por este motivo, ao assumir que o movimento LGBT pode ser analisado a partir
desta chave de conflito, levo em conta que estas categorizações não são facilmente
delineáveis em todas as situações, sobretudo se levado em consideração que há tendências a
se institucionalizar e a não se institucionalizar que podem vir a se tornar mais ou menos
difusas em diferentes experiências militantes. A trajetória de Luiza, conselheira municipal
LGBT pelas mulheres trans e bastante conhecida nas redes sociais, é uma das situações de que
trato ao longo do texto.
Ao lado disso, reflito sobre o modo como diferentes gerações de militantes têm se
relacionado com as suas lutas, o que implica assumir uma posição dentro de uma discussão
compartilhada por determinada geração de pesquisadores e militantes do qual pertence o
pesquisador. Neste sentido, invisto em uma noção de geração que permita explorar o curso da
vida9 e das trajetórias ativistas como um “campo de experiências abertas”, conforme tem
sugerido Gueta Grin Debert (1999, p. 77).
Eis, portanto, a hipótese desta pesquisa: a verificação de que 1) haveria novas
formatações de atuação política emergentes no movimento LGBT de São Paulo, tal como
apontado por algumas pesquisas recentes10 que 2) se diferenciavam de modos de engajamento
mais vinculados à disputa e conquista de direitos que vinham se consolidando no campo de
atuação do movimento LGBT11. Para isso, tornava-se necessário compreender como 3) as
críticas atribuídas aos formatos de inserção política mais institucionais ou mais autonomistas
repercutiam no engajamento de militantes de diferentes gerações no movimento LGBT, bem
como 4) o impacto do uso de novas tecnologias na atuação política dos militantes.
A partir disso, acredito que esta pesquisa possa contribuir aos estudos sobre o
movimento LGBT, acrescentando um capítulo recente a uma história que já vem sendo escrita
9

A este respeito, valho-me da reflexão proposta por Guita Grin Debert, para quem “o curso da vida se
transforma em um espaço de experiências abertas, e não de passagens ritualizadas de uma etapa para outra. Cada
fase de transição tende a ser interpretada pelo indivíduo como uma crise de identidade, e o curso da vida é
construído em termos da necessidade antecipada de confrontar e resolver essas fases de crise. Seria, no entanto,
ilusório pensar que a radicalização das configurações próprias da modernidade corresponde necessariamente a
atitudes mais tolerantes em relação às idades. Sua característica marcante é sobretudo a valorização da
juventude, que é associada a valores e a estilos de vida e não propriamente a um grupo etário específico
(DEBERT, 1999, p. 77)
10
Destaco os trabalhos mais recentes de Thiago Coacci (2014), Sergio Carrara e Mario Carvalho (2013, 2015),
Marcelo Daniliauskas (2016), Stephanie Lima (2016), Regina Facchini e Julian Rodrigues (2017) e Thiago
Falcão (2017) que são de particular importância para reflexões que se seguem neste trabalho.
11
Do mesmo modo, chamo a atenção para as pesquisas de Sergio Carrara, Silvia Ramos, Julio Simões e Regina
Facchini (2006), Carrara e Vianna (2008), Facchini e Isadora Lins França (2009), Simões e Facchini (2009),
Vianna (2012), Carrara (2013), Silvia Aguião (2014) e Aguião, Vianna e Anelise Guterres (2014).
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por outros acadêmicos e militantes. A abordagem adotada ao longo do texto enfatiza algumas
ações no tempo e sobre o tempo, chamando a atenção para determinadas concepções de
história e ação envolvidas no modo como diferentes militantes LGBT têm se engajado em
suas lutas.
Ao recuperar uma trajetória de atuação política do movimento que remonta aos 1980,
enfatizo alguns caminhos que viabilizaram certa institucionalização de suas demandas. Desse
modo, verifico tanto por meio das reuniões em conselhos e da realização das conferências
como a partir das tretas no Facebook os sentidos atribuídos a determinados formatos de
atuação quando são levadas em consideração as tensões geracionais implicadas nestas
situações. Trato de sustentar a existência de uma sensação de presente perpétuo que permeia
as críticas de grande parte dos militantes com quem pude conviver, ou seja, um modo de
descrever uma temporalidade relacional que lhes permite considerar determinadas práticas
como novidade para que outras sejam consideradas obsoletas, quando muitas vezes são ou a
atualização de práticas bem antigas a novos meios e contextos ou quando sua aparência de
novidade resulta de um esforço de apagamento daquilo que lhe antecedeu. E, neste sentido,
dedico-me a investigar eventos como a aprovação de um regimento interno do Conselho
Municipal LGBT como a demarcação de discursos e posicionamentos nas redes sociais por
meio de um procedimento de enunciação por hifenização e adição (lésbica-intersecional e
gay, branco, cis e universitário são alguns exemplos) vinculado a noções como a de lugar de
fala e de uma gramática dos privilégios, como será mostrado adiante.
Não seria possível, por fim, passar para as páginas seguintes sem um comentário
sobre o contexto em que a pesquisa e o pesquisador se inserem. Nesse sentido, reconheço que
o campo operou em pelo menos três velocidades distintas. Isto porque não foi apenas o ritmo
de processos como o de eleição e empossamento de um conselho municipal que acabou
convivendo com o tempo de duração de uma treta no Facebook, mas como ambos os ritmos
foram impactados pela sucessão de acontecimentos de escala nacional atribuídos a uma crise
política que se avultou ao longo de 2015 e desaguou em um impeachment em 2016.
Relacionar estes eventos, práticas e contextos requereu de mim um duplo empenho
de aprendizado. Como militante aprendendo a ser pesquisador, tive de encarar a importância
de um questionamento exaustivo, ainda que a busca por respostas acabasse por revelar alguns
erros e desconfortos em relação à minha própria concepção de política ao longo do caminho.
Assim, tomo para mim que o rigor exigido pela análise antropológica pode funcionar como
uma forma eficaz de demonstrar profundo respeito pelas lutas do movimento LGBT.

22

Como pesquisador aprendendo a ser militante, tive de me acostumar a justificar
minhas escolhas e tomar posicionamentos sem, com isso, deixar de empenhar uma abordagem
crítica a algumas dinâmicas e formulações que incidem profundamente no meu modo de
encarar o mundo. Com isso, tomo para mim que o engajamento deste pesquisador com o
movimento LGBT, com a defesa insistente de um mundo possível que não elimine
indiscriminadamente os meus, interlocutores e pares, pode ser uma forma eficaz de
demonstrar profunda generosidade com a pesquisa.
Assim sendo, as páginas que se seguem poderiam render assunto tanto para um
textão como para uma dissertação. Resolvi pelo último e admito: valeu a pena.

1.1 Nota Metodológica
O trabalho de campo iniciado em janeiro de 2015 e concluído em novembro de 2016
forneceu um material sólido para esta investigação. Ao todo, participei de 58 eventos
relacionados às atividades do movimento LGBT na cidade de São Paulo, que renderam 25
horas de gravações de reuniões, assembleias e debates. No Facebook, o material colhido
corresponde a 521 printscreens12 de publicações de militantes que atuam ou residem em São
Paulo, o que inclui não apenas postagens de textos, mas também vídeos, imagens e memes.
Ao mesmo tempo, a escolha de voltar alguns passos na trajetória do movimento LGBT
brasileiro para entender melhor algumas escolhas realizadas ao longo dos últimos 30 anos
levou-me a ter que lidar com uma série de acontecimentos e versões. A partir deste breve
inventário, apresento as escolhas metodológicas que viabilizaram esta pesquisa, dispondo-as a
partir do modo como foram utilizadas em cada capítulo13.
A minha intenção em compor uma espécie de trajetória do movimento LGBT no
Brasil e, mais especificamente, na cidade de São Paulo, teve por objetivo conferir um
contexto para que se pudesse analisar um cenário em que os processos de institucionalização
das lutas políticas desempenhadas pelo movimento passam a ser alvo de novas interpretações.
Por isso, esta investigação foi delimitada a eventos que indicam um percurso de
institucionalização das demandas e da atuação política do movimento LGBT e que ganharam

12

Printscreens ou prints são fotocópias digitais possíveis de serem realizadas por meio de um comando no
teclado do computador.
13
Um resumo dos pontos a serem abordados e uma síntese da discussão são apresentadas, respectivamente, no
começo e no fim de cada capítulo.
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notoriedade tanto entre pesquisadores como militantes seja pela sua importância política ou
pela sua recorrência no modo como os militantes se posicionavam nessa trajetória.
Não proponho uma história linear de conquistas, o que requer uma outra abordagem,
tampouco contar a história do movimento, o que demanda outra ordem de observação e
textualização. Isto equivale a dizer que uma outra proposta de retomada dos mesmos eventos
que elenco nesta pesquisa poderia chegar a considerações sensivelmente distintas às que
proponho. O que busco no lugar disso é a recomposição de eventos significativos para
compreender novas intepretações, posicionamentos e condutas que entram em jogo no campo
político do movimento LGBT de São Paulo, particularmente a partir dos anos 2010.
O tratamento que confiro aos eventos a que me refiro é inspirado pela formulação de
Marshall Sahlins (1987[2011], p. 190) sobre a relação entre acontecimento e estrutura, na qual
o evento emerge como um acontecimento interpretado. Essa escolha me implica em assumir
uma determinada postura, uma atitude em relação à trajetória do movimento LGBT no Brasil
que depende da interpretação de cada descrição em uma relação dialética entre estrutura e
evento. Ao concentrar a minha atenção não apenas nas redes de alianças, mas também nos
pontos de tensão entre diferentes grupos e militantes, aposto no conflito – ou, no vocabulário
militante, na treta – como locus constitutivo da diferença. O desafio que essa escolha
estabelece é a de relacionar essa interpretação com as outras formulações que me foram
apresentadas em campo e por meio de outros autores e autoras. [Capítulo 2].
É importante dizer que as tretas que compõem essa descrição dizem respeito a um
movimento que a todo momento reivindica sua própria história como forma de se posicionar
politicamente. O que me leva a crer, como será demonstrado neste capítulo, que as disputas de
interpretação sobre a trajetória do movimento se envolve profundamente com a própria
trajetória de vida de seus militantes e com as suas carreiras ativistas.
Ao mesmo tempo, a relação que estabeleci com a militância LGBT de São Paulo
vem desde antes desta pesquisa, de modo que os dados que apresento dizem respeito ao
envolvimento político de militantes LGBT em espaços como conselhos e conferências e
também no ambiente virtual do Facebook nos últimos cinco anos.
Quando reflito sobre o modo com que me relacionei com a coleta, a seleção e a
interpretação dos dados apresentados, não tenho como escapar da ideia de uma “etnografia em
movimento” e de um “envolvimento cumulativo em longo prazo” como propõe Marcio
Goldman (2003, p. 455) acerca de sua pesquisa com o movimento negro de Ilhéus. Muito
embora a minha relação com o movimento LGBT fosse marcada pela minha prévia inserção
como militante, situação um tanto diferente daquela enfrentada por Goldman, percebo fui
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caminhando por entre diferentes grupos e militantes, discussões e tretas, igualmente como
alguém que “catava folhas”. A expressão utilizada por Goldman se refere a um modo de
realizar a pesquisa que se vale dos meandros de informações e ensinamentos, recolhendo
detalhes com toda a atenção aqui e ali, assim como as folhas são recolhidas no candomblé, na
esperança de que alguma síntese ocorra.
Durante os dois anos que acompanhei algumas etapas que antecederam o início de
uma nova gestão no Conselho Municipal de Políticas LGBT, além da realização da III
Conferência e da reunião de aprovação do Regimento do Conselho, foram os pedaços de
discursos e acusações, as trocas de insulto e os elogios que me deram subsídio para
compreender algumas representações que estavam em jogo no movimento [Capítulo 3], à
medida que eu concentrava a atenção nos estilos de atuação daqueles militantes. Além disso,
vale lembrar que essas situações eram permeadas por uma série de vulnerabilidades. Afinal,
atuar ou analisar um movimento como o LGBT requer, de certo modo, um convívio com
situações precárias e cotidianas. Por este motivo, foi necessário que alguns nomes fossem
trocados com o objetivo de preservar vidas que merecem o máximo respeito simplesmente
por existirem. Quando esse recurso é utilizado, anuncio com uma nota de rodapé.
Havia momentos em manifestações de rua ou em uma reunião do conselho em que
eu deixava a caderneta de lado a para me dedicar a uma conversa, um desabafo ou uma
confissão, meu ou de algum militante. Foi desse modo que o trabalho de campo ocorreu.
A seleção dos militantes que acompanhei levou em conta um critério de
reconhecimento de determinadas lideranças tanto na militância inserida nos espaços de
negociação socioestatal como no ambiente digital das redes em que atua o ciberativismo trans.
Nem todos os militantes que aparecem nesta pesquisa são lideranças, mas há uma tendência
que tais figuras apareçam em maior frequência. Ao mesmo tempo, Goldman chama a atenção
para o fato de que seus interlocutores também eram seus amigos, de modo que investir na
figura do pesquisador podia ser pertinente em algumas situações e não em outras. De forma
parecida, não é possível cogitar a realização desta pesquisa sem levar em conta os laços de
amizade, de confiança e de intimidade que acabei por estreitar com a maior parte dos
militantes que figuram nestas páginas.
Se acompanhar o modo como militantes e lideranças LGBT atuavam politicamente
em conselhos e conferências demandou que o pesquisador catasse algumas folhas, processo
similar ocorreu à medida que comecei a considerar as redes sociais e a internet não apenas
como meio para compreender o campo, mas como parte do campo em si. A emergência de
novas modalidade ativistas e de novas lideranças nas redes sociais fez com que algumas
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atenções fossem tomadas quanto à especificidade das interações nas redes sociais. Expressões
como cisgeneridade, lugar de fala, biscoiteiro e passar pano são tomadas como termos
adotados em posicionamentos e tretas no Facebook, ao mesmo tempo em que implicam
interpretações mobilizadas por diferentes militantes a respeito de suas lutas. [Capítulo 4].
Os debates antropológicos iniciados no final dos anos 1980 e desenvolvidos em
várias frentes ao longo dos anos 90 em torno da relação sujeito-objeto, natureza-cultura e
sociedade-técnica acabaram também reunindo esforços em sistematizar questões envolvendo
a multiplicidade da agência, as redes sociotécnicas, a escrita antropológica, as redes e os
ciborgues. Refiro-me aqui especialmente aos esforços empenhados por autores como Donna
Haraway, Marilyn Strathern, Bruno Latour, Madeleine Akrich e Michel Callon. As
investigações antropológicas contemporâneas - e, de certo modo, tributárias a estes trabalhos tendem a apostar em ferramentas analíticas a partir estratégias como a “netnografia” proposta
por Daniel Miller e Don Slater (2000) e Robert Kozenitz (2007; 2010) ou a “etnografia
virtual” defendida por Chistine Hine (2000; 2005).
No Brasil, a investigação das possibilidades de políticas etnográficas no campo do
que tem sido reconhecido como cibercultura passou a ser objeto de estudo de antropólogos
como Jean Segata e Theophilos Rifiotis. Por meio do Grupo de Pesquisa em
Ciberantropologia da UFSC, os pesquisadores empreendem uma crítica ao conceito de
etnografia virtual a partir de uma noção de redes renovada por Strathern (1996) e Latour
(2008), situando o debate no campo da cibercultura. Ao adotar a proposta de Segata e Rifiotis,
encaro o desafio de “pensar uma narrativa descritiva e sua capacidade de traduzir a íntima
relação entre técnica e os sujeitos humanos” (RIFIOTIS, 2016, p. 135).
Revisitando a forma como a antropologia tem abordado a internet e as redes, Rifiotis
indica que a desconfiança inicial em abordar antropologicamente o ciberespaço,
especialmente em relação à etnografia, fez com que alguns pesquisadores tivessem que
contrastar sempre a especificidade e a validade da observação de campo online com os
contatos face-a-face, ou offline. Isto implicava em uma tendência a consolidar como
categorias analíticas algumas categorias até então mobilizadas em campo como comunidades
virtuais ou novas formas de sociabilidade. (RIFIOTIS 2010; 2016).
Atentando a estas pistas deixadas por Rifiotis, busquei tratar os objetos e sujeitos
desta pesquisa como contingentes e relacionais entre si, empenhando uma etnografia que
partisse da observação para “colocar em pauta uma observação de segunda ordem” em que se
busca “observar o observador observando” (RIFIOTIS, 2016, p. 142). Neste sentido, o foco
deixa de ser os sujeitos enquanto entidades concebidas de antemão para se concentrar “na
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ação e nos agenciamentos, incluindo todos os partícipes que atuam no seu curso” (ibid., 147),
promovendo uma descrição de “como algo/alguém faz algo/alguém fazer” (ibid., p. 148).
Por fim, faço algumas considerações de ordem prática.
Algumas expressões recorrem ao longo destas páginas e considero prudente adiantar
o modo que foram empregadas. Particularmente no Capítulo 3, que trata do Conselho
Municipal de Políticas LGBT, as expressões plenária, delegados e regimento aparecem com
alguma frequência e dizem respeito às dinâmicas de organização nestes espaços. Silvia
Aguião (2014, p. 40) resume de maneira eficaz a utilização destes termos ao longo da I e II
Conferências Nacionais LGBT, e cujos significados praticamente não se alteram em relação
ao campo que analisei. Nessa perspectiva, plenária se refere a um espaço de deliberação
próprio de Conselhos e Conferências, podendo ser tanto um momento específico como um a
delimitação de um espaço, em que decisões são tomadas coletivamente por meio do voto dos
delegados, que são militantes previamente eleitos, podendo envolver longos embates e
debates. As decisões que devem ou não ser submetidas a uma plenária ou o conjunto de regras
de funcionamento de um Conselho são definidos por meio de um regimento.
Além disso, as mídias sociais podem ser tomadas como ferramentas de interação e
troca otimizadas com “regras que tendem a fazer com que os outros não percam seu tempo”
(Lévy, 1997 [2014]). Dentre eles, o Facebook desponta como a plataforma de interação social
mais acessada nos últimos anos. A rede lançada em 2004 por Mark Zuckerberg, Eduardo
Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes atingiu 1 bilhão de usuários em 2012 e chegou em
julho de 2017 à marca dos 2 bilhões de usuários ativos14, atingindo um valor de mercado
estimado em 300 bilhões de dólares15, configurando-se assim a maior rede social do mundo.
O impacto e as implicações de uma rede social como o Facebook em um país como o
Brasil, em que 58% de sua população16, ou 102 milhões de brasileiros, têm acesso à internet,
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De acordo com os dados oferecidos pelo próprio Facebook em comunicados oficiais na plataforma.
Conforme notícia veiculada em 2016 pelo mercado financeiro e repercutida portais e sites: REUTERS.Valor
de mercado do facebook crescem em US$ 38 bilhões. Portal G1. Negócios. 28 jan 2016. Disponível em
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/01/valor-de-mercado-do-facebook-cresce-em-us-38bilhoes.html. Acessado em 10/09/2017
16
Conforme o IBGE, no Brasil em 2005 havia cerca de 16 milhões de pessoas usando a internet; em 2014, isso
número passou para 95 milhões. Ver: IBGE. Indicadores de 2005. Acesso à Internet. Pesquisa Nacional por
Amostra
de
Domicílios.
Disponível
em
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/t
rabalhoerendimento/pnad2005/defaulttab_hist.shtm. Acessado em 05/09/2017. Em 2016, uma pesquisa liderada
pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (Cetic.br) e pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) auferiu
que 102 milhões de brasileiros utilizavam a internet. Ver: PORTAL BRASIL.Pesquisa revela que mais de 100
milhões de brasileiros acessam a internet. Ciência e Tecnologia. Publicado em 13 set. 2016. Disponível em:
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2016/09/pesquisa-revela-que-mais-de-100-milhoes-de-brasileirosacessam-a-internet Acessado em 05/09/2017.
15

27

não podem ser facilmente ignorados. De acordo com o próprio Facebook17, em 2016 a
plataforma superou os 100 milhões de usuários brasileiros, o que em termos gerais equivale a
dizer que a rede social é difundida pela maioria dos usuários de internet no Brasil. Soma-se a
isso o consumo médio global de um usuário no Facebook que, de acordo com dados
disponibilizados pela rede social, é de 50 minutos por dia, praticamente o mesmo tempo
utilizado pelo brasileiro para comer18.
O Facebook funciona por meio da interação entre usuários, instituições e empresas,
oferecendo a possibilidade de interação em páginas e perfis pessoais por meio de uma linha
do tempo ou timeline que permite curtir, compartilhar e comentar e enviar mensagens
privadas ou inbox para as redes de contato de cada usuário. As curtidas podem ter qualidades
distintas expressas por meio de emojis ou emoticons, que são ícones coloridos formatados por
meio de símbolos como a estrela, a lua e o coração, mas que também sintetizam sensações
como amar, rir, impressionar-se, ficar triste ou se irritar. Além de promover conteúdo, o
usuário pode expressar afinidade com outras páginas ou com grupos, por meio das curtidas,
dos comentários e dos compartilhamentos. Tanto na timelime como em grupos, que podem ser
espaços abertos a todos os usuários da rede ou circunscrito a um convite de algum usuário
membro de um grupo, não é incomum que algumas discussões sejam printadas e
republicadas. Os prints de textões são apenas um dos infindáveis motivos pelos quais uma
treta surge.
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FACEBOOK. 102 milhões de brasileiros compartilham seus momentos no facebook todos os meses. Facebook
para empresas. Publicado em 19 abr 2016. Disponível em: https://www.facebook.com/business/news/102milhes-de-brasileiros-compartilham-seus-momentos-no-facebook-todos-os-meses Acessado em 05/09/2017.
18
STEWART, James. Pessoas gastam no facebook quase o mesmo tempo que para comer e beber. Folha de São
Paulo. Mercado. 06 mai 2016. (traduzido do The New York Times). Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/05/1768613-pessoas-gastam-no-facebook-quase-o-mesmo-tempoque-para-comer-e-beber.shtml. Acessado em 10 de outubro de 2016.
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2 Do movimento homossexual ao movimento LGBT
Neste capítulo, resgato alguns eventos que ajudam a recompor uma trajetória do
movimento LGBT a partir dos mecanismos de engajamento adotados pelos seus militantes ao
longo dos últimos 30 anos. Ao invés de traçar um histórico do movimento, o que demandaria
um esforço de ordem e método distinto do exercício aqui proposto, procedo a uma
contextualização de alguns eventos que consolidaram, sobretudo ao longo das duas últimas
décadas, a possibilidade de atuação com e nas instâncias de participação socioestatais. Com
isso busco propor uma interpretação sobre a incidência da sociedade civil nos processos de
implementação e controle das políticas públicas que passaram a ser implementadas,
sobretudo, a partir dos anos 2000.
A escolha dos eventos descritos a seguir se deve à necessidade de compreender o que
tem sido considerado - tanto nas etnografias mais recentes como por militantes LGBT de
diferentes gerações e trajetórias - como um processo de institucionalização do movimento
LGBT. Do surgimento das primeiras organizações homossexuais no Brasil até o engajamento
em estratégias acerca da luta contra a epidemia da AIDS e a consolidação de um aparato de
participação socioestatal que envolve Conselhos, Coordenadorias e Conferências, chamo a
atenção para formatos de atuação política que privilegiaram a visibilidade massiva e uma
incidência positiva nos espaços de participação sócio-estatais, em manifestações e em redes
nacionais e internacionais de circulação de ativistas, formulações e financiamentos.
Levando em consideração as estratégias ativadas ao longo destes percursos, busco
compreender o impacto dos mecanismos de participação e da institucionalização das
demandas LGBTs na atuação política da militância ao longo das últimas décadas. Para isso,
recorro a eventos de diferentes escalas que influenciaram de alguma forma na conformação
destas estratégias de atuação. Não busco avaliar propriamente os sucessos ou as derrotas do
movimento, e do mesmo modo me afasto da pretensão de empreender uma reconstrução do
desenho das políticas públicas LGBT no Brasil. Minha intenção, no lugar disso, é a de
reconstituir alguns trânsitos pelo qual o movimento LGBT passou a modular sua atuação em
um contexto de consolidação das instituições democráticas no Brasil, bem como os
mecanismos engendrados na institucionalização de suas pautas.
Quero crer que a descrição destes eventos, ainda que de maneira sintética, possibilita
ao/à leitor/a o acesso a algumas escolhas e imposições que se apresentaram ao movimento
atualmente chamado de LGBT desde os seus primeiros anos de existência enquanto
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movimento social organizado. Com isso, busco investigar algumas das estratégias políticas
utilizadas pelos militantes em diferentes momentos, chamando atenção para as classificações
e os modos de engajamento predoninantes em cada período. Isto implica em desconfiar de
adjetivos como “novidade” ou “nunca antes”, sobretudo quando buscam definir a
originalidade de disputas em relação a um passado que não raro acaba sendo mais ou menos
simplificado a depender do que se pretende contrapor.

2.1 AIDS e Constituinte
Os primeiros estudos sobre movimento homossexual no Brasil surgem nos anos 1980
e têm por objetivo a descrição e a análise das formas de associação homossexual que haviam
emergido, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, na segunda metade da década anterior. Embora
não sejam muitas as pesquisas realizadas no período 19 , os autores destacam a intensa
politização das práticas e das atividades deste novo modelo de associativismo, característica
que contribui para diferenciá-lo de outras experiências de organização em torno da
homossexualidade, já presentes no começo dos anos 1960. Estes engajamentos, descritos em
trabalhos como o de James Green (2000), acabaram sendo enfatizados por uma atuação mais
concentrada em torno da sociabilidade, posição que passaria com o tempo a ser qualificada
por militantes mais jovens como “não politizada” (FACCHINI, 2005, p. 88).
Em meio a um contexto mais amplo ainda marcado pelo autoritarismo da Ditadura
Militar brasileira (1964-1985), a elaboração da homossexualidade enquanto uma questão
política passou a caracterizar a atuação de uma série grupos e coletivos homossexuais.
O grupo Somos de Ação Homossexual na cidade de São Paulo é uma das
referências20 mais notáveis deste período. Criado em 1978 como Nucleo de Ação pelos
Direitos dos Homossexuais e rebatizado como Somos em fevereiro de 1979, em um evento
promovido pelo Centro Acadêmico de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo sobre
movimentos emancipatórios, o grupo é analisado detalhadamente pelo antropólogo Edward
MacRae até o fim de suas atividades, em junho de 1981. Inicialmente formado
exclusivamente por homens, o grupo passou a crescer nos anos seguintes tanto em número de
atividades como em integrantes, e passando também a contar com mulheres – que viriam a
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Destaco os trabalhos de MacRae (1985) e Trevisan (1986).
Facchini (2005, p. 94) salienta que a ênfase na história de Somos, embora tenha facilitada pela quantidade de
material e análise produzida sobre o grupo, pode oferecer o risco de obliterar a trajetória de outros grupos que
tiveram importância fundamental neste período.
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adquirir autonomia do Somos em 1981 com a criação do Grupo Lésbico-Feminista - e a
conviver com outros grupos recém-criados na região metropolitana de São Paulo, como o
Eros e o Libertos.
O ideário comunitarista do Somos era identificado por MacRae (1985) como uma de
suas características centrais. Havia no grupo uma escolha pela defesa legítima dos interesses
dos homossexuais, o que pode ser identificado nas opções do grupo pelo consenso como
mecanismo de tomada de decisões e pela rotatividade dos postos de coordenação. Sua
inclinação antiautoritária foi marcada tanto por uma postura de certo desprezo pela política
tradicional, como por uma noção de valorização da marginalidade vinculada à necessidade
mais ampla de transformação social.
Com isso, buscava-se constituir uma comunidade de iguais no interior do
movimento, ainda que mediada ora por algum grau de supressão de diferenças em torno de
objetivos gerais, ora pelo reconhecimento exacerbado de divergências, que frequentemente
privilegiava os inimigos internos ao movimento. Apesar da postura energética do grupo em
relação a outros coletivos homossexuais que surgiam no período, a constituição de alianças
era uma necessidade recorrente nas reuniões do Somos e nos discursos dos militantes.
A busca por uma respeitabilidade pública da homossexualidade, atrelada ao
reconhecimento das demandas políticas de um sujeito coletivo em gestação, demarcava um
forte viés de contestação cultural na orientação política destes grupos. Ao mesmo tempo, o
estabelecimento de alianças com determinados setores da sociedade que também buscavam se
articular politicamente em torno de suas reivindicações específicas propiciou o surgimento de
um campo político que ampliava ou se contrapunha às perspectivas políticas estruturadas
exclusivamente em torno da luta de classes, até então definidoras das questões políticas
consideradas importantes e prioritárias.
MacRae (1985) aponta para uma diminuição da quantidade de grupos que
compunham o movimento homossexual no final da primeira metade dos anos 80. Ao analisar
o fenômeno, Facchini (2005) considera que a ênfase dada por MacRae à queda no número de
grupos não correspondeu necessariamente a um declínio da militância. Isto porque o período
subsequente ao fim das atividades do Somos foi marcado, em um contexto mais geral, pelo
processo de lutas sociais empreendidas por partidos e movimentos sociais em torno da
redemocratização.
A possibilidade de negociar e constituir parcerias com um estado até então
inegociável e repressor motivou com que estas lutas - das quais o movimento homossexual
passou a fazer parte - se engajassem com a proposta de uma Assembleia Constituinte. A tarefa
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a ser cumprida era a de expressar o espírito do tempo de uma sociedade brasileira
democrática, a partir da elaboração de um instrumento constitucional protetivo de amplo
alcance.
Ocorre que, concomitantemente a este cenário de possibilidades, uma trágica
realidade acabou por tomar as atenções do movimento de assalto: a epidemia da AIDS.
Repercutindo os noticiários com chamadas que alertavam a população a respeito de uma
“peste gay”, a popularização de um imaginário recheado de estigmas apelativos a uma
(re)patologização da homossexualidade passou a exigir respostas de uma militância que se viu
forçada a conviver com a morte súbita dos seus.
Foi em 1987 que o Triângulo Rosa, grupo carioca criado dois anos antes, tomou a
dianteira nas tratativas acerca da inclusão da expressão “opção sexual”, posteriormente
adaptada para “orientação sexual” (SIMÕES e FACCHINI, 2009, p. 122), na lista de
discriminações a serem vedadas pela Constituição. A escolha de um termo que escapasse à
polêmica sobre a natureza da homossexualidade - se definida por opção ou essência - foi
determinante para investi-la de um status de concretude e legitimidade.
O grupo atuou naquele contexto como uma espécie de porta voz do movimento,
direcionando aos constituintes questões como a aproximação das lutas de homossexuais e
mulheres; a indistinção da mídia ao se referir a travestis e homossexuais; e as experiências
positivas em legislações estrangeiras e o apoio de associações científicas como a ABA
(Associação Brasileira de Antropologia), em 1982 e 1986, e a ANPOCS (Associação
Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Ciências Sociais), em 1984 por meio de moções
contrárias à discriminação por orientação sexual (SILVA, 1993, p. 115).
Mesmo com todo o esforço empenhado pelo Triângulo Rosa em articular militantes,
acadêmicos e políticos em torno da inclusão, a orientação sexual acabou sendo retirada do rol
de Direitos e Garantias Individuais por ter sido considerada pouco pertinente. Ao longo do
processo constituinte, parte significativa da resistência à garantia de direitos aos gays e
lésbicas pode ser creditada ao que Silva identificou como uma bancada evangélica já existente
na Assembleia Constituinte. A autora relata que apesar de existirem constituintes evangélicos
que podiam ser situados como de esquerda ou centro-esquerda, a exemplo de Benedita da
Silva, uma série de embates entre evangélicos e militantes homossexuais tomou conta das
votações. A deputada constituinte, inclusive, ao aderir à defesa dos direitos homossexuais,
acabou por se afastar da maior parte da bancada evangélica, que era acusada na época de se
envolver em acordos pouco transparentes em trocas de concessões de emissoras de rádio.
(SILVA, 1993, p. 136).
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As estratégias elaboradas por grupos como o GGB (Grupo Gay da Bahia), fundado
por Luiz Mott, e o Triângulo Rosa, liderado por João Antônio Mascarenhas, à medida que
priorizavam uma atuação política mais pragmática a transformações sociais mais amplas,
foram determinantes para que o movimento não desaparecesse na segunda metade dos anos
80. Em termos de região, é possível observar, inclusive, um deslocamento da concentração de
coletivos homossexuais do eixo São Paulo-Rio para o eixo Rio-Nordeste.
Em grande medida, a continuidade da atuação política do movimento homossexual
ao longo da redemocratização dependeu da disposição dos grupos e coletivos homossexuais
em adaptar suas estratégias e propostas para um novo cenário. Facchini relata (2005, p. 115)
que essa adaptação trouxe ao cotidiano destes grupos prioridades como como: "ter uma sede,
bem como o registro oficial do grupo e o estabelecimento de uma diretoria, com cargos e
funções claramente definidos". Ainda, o caráter ambíguo e contestatório a respeito da
legitimidade de uma homossexualidade marginal, até então marcante em grupos como o
Somos, passou a ser reorientada às necessidades daquele contexto.
Em diversos grupos, passa a ser característico deste novo cenário a reivindicação de
uma imagem pública que fosse legítima e ao mesmo tempo respeitável sobre
homossexualidade, o que invariavelmente implicou na exclusão de outros estilos e modos de
agir politicamente, como asseveram Simões e Facchini (2009, p. 126). Não é difícil
reconhecer essa mudança quando observamos os motes e palavras de ordem que prevaleceram
em cada período: frases como “Lutar, vencer, mais amor e mais prazer” e “Amor, tesão,
abaixo a repressão”, utilizadas pelo Somos durante manifestação no Arouche em 1980 – a fim
de denunciar a perseguição que travestis e homossexuais sofriam em razão da “Operação
Limpeza”, comandada pelo delegado José Wilson Richetti –, passaram a dar lugar a outras
como “É legal ser homosexual”, amplamente utilizada pelo GGB.
Ao mesmo tempo, o insucesso do movimento homossexual dos anos 90 em emplacar
no texto constitucional uma garantia de proteção a gays e lésbicas pode ser considerado um
dos primeiros processos de avaliação da atuação política do movimento em âmbito
institucional. O retorno ao regime civil, à medida que ensejou a articulação de uma série de
atores e demandas, possibilitou aos movimentos e partidos elaborarem suas estratégias a partir
de uma matriz democrática. Isso suscitou uma maior assunção de responsabilidades nestes
processos pelo Estado e pela administração pública, o que levou à criação de canais de
interlocução e proposição específicos, tais como conselhos e coordenadorias.
A bem dizer, seria difícil imaginar a consolidação de uma estrutura de participação
política de movimentos sociais e da sociedade civil sem que houvesse interesse destes em
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tomar a dianteira na efetivação de uma democracia até então programática. Afinal, muito
embora a Constituição delineasse os princípios e valores que norteariam a sociedade brasileira
a partir de então, não dispunha dos mecanismos necessários para tal. A democracia recémconquistada estava, por assim dizer, inteiramente a ser feita.
Em grande medida, assim se desenhava o contexto e o campo de possibilidades de
atuação do movimento homossexual, o que justifica em parte a necessidade de uma intensa
reformulação de seus pressupostos de organização política. Soma-se à necessidade de
implementação de uma política de prevenção, tratamento e conscientização acerca do
HIV/AIDS - que exigiu esforços, tanto estatais e como da sociedade civil, em torno da
consolidação de uma política capaz de minimizar a vulnerabilidade de populações
estigmatizadas – o desenvolvimento de um mercado específico para o público homossexual,
ou, na nomenclatura criada para/por este segmento de mercado, GLS (gays, lésbicas e
simpatizantes).21
Simões e Facchini (2009, p. 131) observam que o período que vai de 1985 a 1989,
denominado pela antropóloga Jane Galvão (2000) de “anos heróicos” da luta contra a Aids,
foi marcado pela atuação bastante dedicada de alguns grupos e ONGs 22 no combate à
epidemia. As iniciativas presentes neste momento eram realizadas em bases comunitárias que
atuavam apesar da escassez de recursos financeiros tanto a nível nacional como internacional.
Já no começo dos anos 90, com o aumento do número de casos, também cresceu ao
redor do tema a articulação de outros movimentos sociais, como o de mulheres e o de
profissionais do sexo. Algumas atividades também passaram a ser desenvolvidas em parcerias
do setor privado com ONGs. É importante notar que as iniciativas de prevenção e controle da
epidemia têm início na esfera estadual e passam a se consolidar nacionalmente apenas em
1988, quando é criado o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST)/Aids. Os autores consideram que a classificação de homossexuais, profissionais do
sexo e usuários de drogas injetáveis como “grupos de risco”, apesar da forte carga
discriminatória embutida, acabou sendo revertida em prol de uma “justificativa da
importância de tratar estratégias específicas para essas populações” (2009, p. 133).
Há uma certa ironia do destino na forma como a epidemia acabou por contribuir para
um reflorescimento do movimento homossexual brasileiro. O aprendizado adquirido pelos
grupos dedicados ao combate da AIDS, a fim de garantir verbas às suas atividades,
21

Destaco, neste sentido, os trabalhos realizados por Isadora Lins França (2006a), (2006b), (2007).
O Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS (GAPA), criado em São Paulo em 1985, pode ser considerado
pioneiro na consolidação de ONGS/AIDS no Brasil. O grupo contou com a participação de pessoas que já
haviam tido alguma experiência prévia de engajamento político, como integrantes do grupo Somos.
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possibilitou a captação – e o conhecimento necessário para tal – de recursos financiados por
agências de cooperação internacional e por organismos governamentais, garantindo uma
infraestrutura que até então o movimento não dispunha. Simões e Facchini afirmam que este
contexto acabou viabilizando a consolidação um debate público sem precedentes sobre a
sexualidade, permitindo aos grupos atuantes uma visibilidade de suas demandas e das
“práticas e circunstâncias ligadas ao exercício e expressão da sexualidade” (2009, p. 134).
Os primeiros anos de atuação do movimento homossexual no Brasil já permitem
admitir uma heterogeneidade de engajamentos e práticas na trajetória do movimento
homossexual. Facchini e França (2009) relatam algumas diferenças a respeito de como os
grupos e coletivos do período se envolveram com a luta contra a epidemia. Enquanto alguns
optaram por não trabalharem prioritariamente com a Aids, dada a associação negativa que
ainda se fazia entre a epidemia e a homossexualidade, outros focalizaram a luta contra a Aids
conjugando-a com a busca por uma legitimidade da homossexualidade. Tanto em relação aos
formatos como às estratégias de atuação, é possível afirmar que o movimento homossexual
passou a se multiplicar neste período, extrapolando inclusive o eixo São Paulo-Rio-Nordeste e
proliferando novos grupos e atividades em estados como Goiás, Paraná e Amazonas.
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2.2 Os primeiros encontros e associações
Os encontros de militantes homossexuais criados em 1979 passavam a incorporar
novas expressões denominativas de identidades emergentes, de modo que a disputa em torno
do nome dos encontros ajudou a balizar o modo como o próprio movimento passava a se
identificar. Se houve uma queda na quantidade de grupos presentes nestes encontros na
segunda metade anos 80, como apresentado, as discussões em torno da definição de um
sujeito político inteligível e representativo se intensificou nos anos seguintes. É a partir da
década de 90 que os encontros do movimento homossexual a nível nacional passam a ter seu
nome acrescido de outras categorias identitárias.
Apesar das lésbicas terem participado ativamente desde as primeitas configurações
do movimento, é apenas em 1993 que o movimento passa a ser referido como MGL
(“movimento de gays e lésbicas”). A organização de um movimento propriamente lésbico,
desvencilhado da categoria homossexual do qual se presumia gays e lésbicas até então, ganha
impulso com o engajamento em torno da epidemia da AIDS. Facchini e França (2009)
destacam que a reivindicação de demandas de LGBTs – e, mais especificamente, lésbicas – na
formulação de políticas de prevenção colaborou com que o movimento lésbico garantisse uma
dada autonomia em relação aos movimentos com quem mantinha relações de colaboração e
dependência, como o homossexual e o feminista.
Incentivado por recursos do Ministério de Saúde, surgem também neste período os
primeiros Seminários Nacionais de Lésbicas (SENALE), que consolidam uma agenda
marcada por questões sobre saúde. Facchini e Barbosa (2006), Facchini (2008) e Facchini e
França (2009) observam que esse direcionamento de pautas é acompanhado pelo
fortalecimento do movimento lésbico, cujo sujeito político passava a ser legitimado a partir
destas ações. Como evidências desse processo, os autores apontam a criação de duas redes
nacionais, a Liga Brasileira de Lésbicas, criada em 2003, e a Articulação Brasileira de
Lésbicas, fundada em 2004. A consolidação de redes, demandas e organizações próprias
permitiu ao movimento de lésbicas criar mecanismos para a captação de “outras fontes de
financiamento público, mais voltados à redução das desigualdades de gênero e à promoção de
direitos humanos, áreas de atuação que não desapareceram da pauta do movimento”
(FACCHINI e FRANÇA, 2009).
O engajamento com questões relacionadas à saúde também pode ser observado nas
primeiras organizações de travestis no Brasil. O primeiro registro formal de um grupo de
travestis data de 1992, com a criação da Associação de Travestis e Liberados do Rio de
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Janeiro (ASTRAL). De acordo com o levantamento realizado por Carvalho e Carrara (2015),
a ASTRAL era composta de maneira auto-organizada por prostitutas que trabalhavam na
Praça Mauá e que lutavam contra a violência policial nos locais de prostituição que incluía
lugares como a Central do Brasil, os bairros da Lapa e Copacabana. A criação da entidade foi
viabilizada por um projeto de prevenção às DSTs/AIDS intitulado Saúde na Prostituição,
permitindo com que as primeiras reuniões fossem realizadas na sede do Instituto Superior de
Estudos da Religião (ISER), local em que também ocorriam as reuniões do projeto.
Para os autores, eram predominantes dois modelos de organização23 característicos
nas primeiras organizações de travestis. Havia grupos e entidades que conseguiam captar
recursos por meio da criação de parcerias com ONGs próximas ao movimento homossexual
ou por meio de luta contra a AIDS, em especial em projetos de prevenção dedicados a
travestis prostitutas.Além do financiamento, os projetos de prevenção também ofereciam
cursos de capacitação, o que permitia às organizações de travestis viabilizar suas ações
políticas de maneira autônoma. Um segundo modelo de organização era observável em
grupos compostos por travestis que geralmente se auto-organizavam como resposta à
violência policial que as elegiam como alvo privilegiado de ações truculentas, sobretudo nos
locais de prostituição. Nota-se, ainda, que o “binômio violência policial/AIDS”, identificado
por Carvalho e Carrara (2013) como eixo fundamental da atuação das primeiras organizações
de travestis, motivou o surgimento de organizações de caráter comunitário e de apoio mútuo
antes mesmo do surgimento da ASTRAL, a exemplo da Casa de Apoio Brenda Lee24, fundada
em 1984 em São Paulo e atualmente ainda em atividade.

23

A partir da análise realizada por Mario Carvalho e Sergio Carrara com base em entrevistas realizadas com
lideranças travestis deste período, os autores informam que: “(…)mapeando o percurso de entrada na militância
de nossas entrevistadas, pudemos perceber que muitas delas iniciaram sua participação política em distintas
organizações com alguma atuação no enfrentamento da epidemia da AIDS. Jovanna Baby participou de diversas
reuniões do projeto “Saúde na Prostituição”, organizado pelo ISER; Keila Simpson foi procurada para ser
voluntária em projeto de prevenção com travestis profissionais do sexo coordenado pelo Grupo Gay da Bahia
(GGB); Marcelly Malta organizava o grupo de travestis do GAPA-RS; treinada pelo Programa Municipal de
DST-AIDS de Santos, Indianara foi agente de prevenção junto a profissionais do sexo. Apesar de se tratar de
diferentes modelos (organizações religiosas, grupos gays, ONG/AIDS, poder público), a AIDS foi notadamente
um catalisador da organização política dessas pessoas. Somente com a mudança nas políticas relativas à
epidemia, através da elaboração e da divulgação do conceito de “vulnerabilidade” que marca os anos 1990, é que
elas passaram a considerar como objeto de mobilização política outros aspectos de sua vida para além do acesso
à informação, aos insumos de prevenção e ao tratamento médico” (CARVALHO; CARRARA, 2013).
24
Apesar de anteceder iniciativas como a ASTRAL, Carrara e Carvalho (2013) apontam que o surgimento da
Casa de Apoio Brenda Lee parece não guardar relação direta com o surgimento das primeiras iniciativas de
organização política de travestis, muito embora tenha organizado o V ENTLAIDS em 1997, na cidade de São
Paulo, em parceria com o grupo Filadélfia, de Santos. Os autores localizam a Casa de Apoio Brenda Lee e o
Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS (GAPA), “primeira ONG/AIDS do país [fundada] em 1985”, dentre as
primeiras respostas à epidemia da AIDS.
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Foram as primeiras ações da ASTRAL que deram ensejo ao primeiro encontro de
militantes travestis a nível nacional, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1993. Com o slogan
Cidadania não tem roupa certa, as militantes da ASTRAL conseguiram reunir 95
participantes de cinco estados para o Encontro Nacional de Travestis e Liberados,
posteriormente renomeado de ENTLAIDS. Carvalho e Carrara (2013) e Carvalho (2015)
relatam que o encontro deu ensejo ao surgimento de novas organizações, como o Grupo
Esperança, de Curitiba, em 1994; a Associação das Travestis de Salvador (ATRAS) e o grupo
Filadélfia em Santos, ambos em 1995; além do grupo Igualdade, em Porto Alegre, e da
Associação das Travestis na Luta pela Cidadania (Unidas), em Aracajú, ambos em 1999.
À medida que proliferavam organizações exclusivas de travestis em diferentes
regiões do país, sobretudo nos meados dos anos 90, foi possível conceber também
articulações dentro do movimento de travestis a nível nacional. É neste contexto que surge em
meados dos anos 1990 a Rede Nacional de Travestis e Liberados (RENTRAL) –
posteriomente renomeada de Rede Nacional de Travestis (RENATA) – além de uma rede de
ONGs de travestis e transexuais que se consolida na criação da Articulação Nacional de
Travestis, Transexuais e Transgêneros (ANTRA), já em 2000.
Até a primeira metade dos anos 90, é possível afirmar que o movimento de travestis
ainda não estava formalmente vinculado ao movimento de homossexuais, então denominado
de Movimento Homossexual Brasileiro (MHB). Facchini (2005) e Facchini e Simões (2009)
registram que as organizações de travestis passam a participar dos Encontros Brasileiros de
Gays e Lésbicas a partir da sua oitava edição, em 1995 na cidade de Curitiba. Com a presença
de três organizações de travestis no evento, o VIII EBGL aprovou a inserção do termo
travestis ao nome do encontro, passando a renomear o encontro seguinte em 1997, o IX
EBGLT (Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Travestis).
A proposta de constituir uma entidade a nível nacional do MHB já havia sido
discutida desde o I Encontro de Grupos Homossexuais Organizados (Egho) em 1980, e
também no VI Encontro Brasileiro de Homossexuais (Ebho)25, em 1990. Após uma série de
discordâncias, que incluíam a definição do formato institucional que a entidade adotaria – se
associação ou comissão –, foi também criada no VIII EBGL, em 1995, a Associação
Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, a ABGLT. Apesar das tensões e questionamentos
gerados em razão da fundação da ABGLT, em Assembleia Geral durante o encontro, a
Associação teve êxito em garantir um número expressivo filiações ainda no decorrer do VIII
25

Para uma descrição detalhada do histórico destes encontros, ver Facchini (2005) e Facchini e Simões (2009).
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EBGL. Ao final do encontro, 32 entidades haviam se filiado à ABGLT26, o que correspondia a
80% dos grupos de gays, lésbicas e travestis presentes no encontro, segundo os dados
apurados por Facchini (2005, p. 126).
Ainda em 1995, a cidade do Rio de Janeiro recebeu a 17a edição da Conferência
Internacional da ILGA (International Lesbian and Gay Association). A realização do encontro
contou com recursos obtidos de sindicatos, centros acadêmicos, ONGs internacionais,
empresas, associações e do governo tanto estadual quanto federal. Além de possibilitar ao
movimento brasileiro a inserção em uma rede de circulação internacional de militantes e
associações, foi ao longo da conferência que ocorreu a primeira parada do Orgulho LGBT
comemorada no Brasil (FACCHINI; SIMÕES, 2009, p. 145). Combinando celebração e
manifestação, dois anos mais tarde São Paulo sediaria a primeira das paradas LGBT de São
Paulo, e que passam, a partir de 1999, a ser organizadas pela então recém-criada Associação
da Parada do Orgulho GLBT (APOGLBT), tornando-se, nos anos seguintes, uma das maiores
do mundo, alcançando e ultrapassando a marca de 1 milhão de participantes.
As estratégias de visibilidade promovidas por meio das paradas do Orgulho; o
estreitamento das relações e as trocas de experiências entre a militância nacional e entidades
estrangeiras de defesa dos direitos humanos e direitos de gays e lésbicas; o crescimento do
número de coletivos e redes regionais e nacionais e a proliferação de iniciativas por regiões
fora do eixo Rio-São Paulo; a aposta em uma atuação institucionalizada; a atuação junto a
parlamentares com o objetivo de proposição de projetos de lei e também em parceria com
agências estatais em projetos envolvendo o enfrentamento da epidemia de DST/AIDS e/ou
pautas relacionadas aos direitos humanos; os vínculos estabelecidos com os partidos politicos
e com agentes de um mercado GLS em ascensão e a incorporação e multiplicação de
identidades políticas ao sujeito coletivo do movimento são características que marcam a
atuação da militância nos anos 90.
Uma breve incursão na variedade de siglas utilizadas neste período, bem como nas
possibilidades de interpretação de determinadas categorias, em especial o “T”, é capaz de
auxiliar a compreensão sobre as ambivalências deste processo de produção de um sujeito
político coletivo. Isto porque neste período que compreende a década de 1990 a sigla “T”
descrevia basicamente travestis.

26

Até a escrita deste trabalho, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis e Transexuais contava com
324 organizações afiliadas, sendo considerada a maior rede LGBT na América Latina, de acordo com Nota
Pública emitida no dia 10 de abril de 2017 na página da ABGLT no Facebook.
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Carvalho e Carrara (2013) argumentam que a categoria transexual passaria a ter
maior presença no cenário politico nacional em meados dos anos 2000. No final da década de
1990, no entanto, como indicam os autores, já é possível identificar organizações
propriamente de transexuais, como o Grupo Brasileiro de Transexuais (GBT), que
permaneceu ativo de 1995 a 1997, e o Movimento Transexual de Campinas (MTC), fundado
em 1997. Ainda em 1997, algumas travestis brasileiras receberam a visita de Camille Cabral,
médica franco-brasileira e primeira transexual eleita na história da França, além de fundadora
da PASTT – Prévention Action Santé Travail pour les Transgenres (Prevenção, Ação, Saúde
e Trabalho para Transgêneros). De acordo com os relatos coletados por Carvalho e Carrara
com algumas lideranças travestis do período, como Indianara Siqueira e Marcelly Malta, foi
no contexto da vinda de Camille Cabral ao Brasil que a categoria transexual - ou, ainda mais
especificamente, trans - passou a ser concebida como uma possibilidade de uniformização a
nível internacional da nomenclatura que descrevia as travestis.
Além das categorias travesti e transexual, Facchini (2005) argumenta que a categoria
transgênero, assim como a sigla GLBT, chega ao Brasil por meio das conexões que alguns
grupos e militantes brasileiros passam a estabelecer com o movimento internacional,
sobretudo no contexto da organização das Paradas do Orgulho, no final dos anos 90. Carvalho
e Carrara (2013) salientam que é possível encontrar versões diferentes acerca da introdução e
posterior rejeição do termo transgênero. Neste período, apontam os autores, a sigla GBLT era
comumente utilizada tanto nos Estados Unidos quanto na Europa com o T sendo utilizado
para descrever transgenders.
O aportuguesamento da categoria para transgênero passou a ser visto por alguns
militantes e ONGs como uma possibilidade de angariar financiamento por meio de
organizações internacionais que se utilizavam da expressão transgender como uma espécie de
categoria coletiva de identificação. Além disso, era comum a alegação de que o uso da
categoria transgênero, como uma espécie de terminologia guarda-chuva para travestis e
transexuais, ensejaria uma visibilidade considerada mais positiva a partir da eliminação do
termo travesti, vinculado a uma ideia mais “estimagtizante”, e do termo transexual,
considerado por outros como “medicalizante”, para recuperar os termos utilizados pelos
autores. Para eles, a possibilidade de uma “união política e ideológica” (ibid.) de travestis e
transexuais poderia, em suma, atender à pressão internacional pela uniformização das
categorias utilizadas, bem como facilitar a captação de recursos estrangeiros.
Apesar disso, muitas militantes travestis e transexuais consideraram que o uso do
termo, de difícil compreensão, poderia invisibilizar identidades como a da travesti e a da
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transexual, ou ainda mesmo que a expressão pouco se relacionava com a o cotidiano de
pessoas que se reconheciam por meio destas categorias identitárias. Facchini (2005) considera
que boa parte das militantes travestis e transexuais neste período acabaram não aderindo ao
uso da categoria transgênero. Além disso, a expressão transgênero passou a ser alvo de uma
confusão, nem sempre inocente, em função de um debate que ganhava visibilidade naquele
período em torno da produção de alimentos “transgênicos”.
À medida que o T entrava na sigla do movimento, as tensões e disputas em torno do
seu significado passavam a se refletir na emersão de uma variedade de siglas. Na passagem
dos anos 1990 para os anos 2000, afirmam Carvalho e Carrara (2013), era possível encontrar
grupos que se apresentassem como GLT, GLBT, GLBTT ou mesmo GLBTTT, podendo a
letra “T” fazer referência tanto a travestis e/ou transexuais como a transgêneros.
É também neste período, indicam os autores, em que as primeiras organizações
políticas transexuais começam a surgir viabilizadas pela articulação de militantes atuantes em
outros espaços do movimento. No início de 2005, durante o I Congresso da ABGLT, surge a
União Brasileira de Travestis (UBT); no final do mesmo ano, é fundado o Coletivo Nacional
de Transexuais (CNT), de que tratarei mais adiante no Capítulo 3. Este formato de
associativismo direcionado à transexualidade, impulsionado a partir de um conjunto de
necessidades, emergiu pautando um forte discurso sobre protagonismo político.
Em primeiro lugar, a afirmação de uma identidade transexual por meio da criação de
organizações próprias possibilitava estabelecer algum grau de autonomia em relação à
ABGLT, que era frequentemente acusada por militantes transexuais – mas não apenas – de
ser uma entidade exclusivamente gay. Havia também a necessidade de se diferenciar do que
então se entendia por uma identidade travesti, o que passava também pelo afastamento de
militantes transexuais dos espaços do movimento LGBT para uma aproximação ao
movimento de mulheres (CARVALHO; CARRARA, 2013). Além disso, estas associações
transexuais passaram a formular e exigir uma compreensão mais sofisticada e menos
estigmatizante sobre a transexualidade.
Em meio a estas reivindicações, em 1997 o Conselho Federal de Medicina lançou a
Resolução 1482/97, que deixava de considerar a cirurgia de redesignação genital um “crime
de mutilação”. Este procedimento passou então a ser realizado a título experimental em
alguns hospitais universitários a partir do final dos anos 90.
O surgimento de associações como a CNT se deu em um contexto de proliferação de
redes de segmentos específicos a partir da criação da ABGLT. Facchini (2011) enfatiza que,
em 2007, era possível encontrar sete redes: a ABGLT, a Associação Brasileira de Lésbicas
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(ABL), a Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), a Associação Nacional de Travestis (Antra), o
Coletivo Nacional de Transexuais (CNT), o Coletivo Brasileiro de Bissexuais (CBB) e a Rede
Afro LGBT. Redes regionais também passavam a se consolidar, a exemplo do surgimento do
Fórum Paulista LGBT, e também outros arranjos por segmentos foram propostos, como a
criação de um encontro nacional exclusivo de gays e uma articulação brasileira de homens
gays (FACCHINI; SIMÕES, 2009, p. 146; FACCHINI, 2011).
A constituição de redes regionais e nacionais foi um importante elemento na
consolidação de estratégias políticas que valorizavam uma “incidência política” e uma
“visibilidade massiva”, nos termos utilizados por Facchini e Rodrigues (2017). Tanto por
meio das redes como nas dinâmicas dos coletivos ou a partir dos encontros nacionais, é
possível identificar uma formulação intensa acerca dos sujeitos coletivos pertencentes ao
movimento. Se passava a ser possível demandar do Estado a criação de espaços oficiais de
participação e elaboração de políticas públicas para esta população – o que implicava em se
conceber enquanto tal população -, também se fazia necessário estabelecer objetivamente as
especificidades e demandas de cada letrinha. O vocabulário utilizado, como apontam os
autores, marcado por expressões tais como populações, segmentos e transversalidade, ajuda a
situar um contexto em que comitês, conferências e conselhos se tornavam espaços
privilegiados de atuação.
Da mesma maneira, é possível compreender que o gerenciamento das disputas por
recursos escassos e dos conflitos por representatividade e visibilidade revelasse
hierarquizações e conflitos internos. As críticas a esta dinâmica de atuação política eram
notadamente realizadas pelas lésbicas e, posteriormente, por bissexuais, mas também por
travestis e transexuais, e frequentemente se dirigiam contra o predomínio dos gays e de suas
demandas nos espaços de decisão e de visibilidade.

2.3 Um movimento de muitos formatos
O material que se refere a este período27 indica não apenas uma multiplicação de
categorias – e também, portanto, de disputas – como uma diversificação dos formatos
institucionais. Os encontros nacionais criados nos anos 80 acabaram se consolidando como
um espaço privilegiado de formulação e negociação nos anos 2000. Simões e Facchini (2009,
27

Conforme demonstram Facchini, (2005); Guilherme Almeida (2012; Bruno Barbosa (2010 e 2015); Mario

Carvalho (2011 e 2015); Mario Carvalho e Sérgio Carrara (2013 e 2015).
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p. 146) argumentam que, em relação aos encontros dos anos 90, as informações sobre os
congressos realizados nos anos 2000 são mais escassas. Ao mesmo tempo, a “circulação de
informação e desavenças”, como mencionam os autores, passava a se concentrar em grupos
de discussão na internet, em geral realizados via listas de e-mails.
Ainda assim, havia um grande investimento político nas plenárias dos encontros e
nos preparativos das discussões, que acabavam por concentrar muitas das demandas e dos
conflitos que eram negociados nestes eventos. Uma fonte constante de divergência nestes
espaços dizia respeito ao nome que os encontros deveriam adotar, o que implicava na
deliberação do acrônimo que nomearia os encontros e, em alguma medida, o próprio
movimento.
A inclusão oficial das pessoas bissexuais à sigla ocorreu na ocasião do XII Encontro
Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros, apenas em 2005, de acordo com os autores. Já
as disputas em torno do “T” mencionadas anteriormente acabaram se estabilizando com a
adoção de travestis e transexuais – e, mais recentemente, travestis, mulheres transexuais e
homens trans, na ocasião da 3a Conferência Nacional LGBT, em 2015.
Os ciclos de conferências nacionais promovidas pelo Governo Federal com a
primeira e segunda edições ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente, também serviram
como um espaço de definição da sigla oficial. Na 1a Conferência Nacional GLBT deliberouse, não sem alguma polêmica, pela manutenção da seguinte ordem para a definição do
movimento: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais ou, simplesmente, LGBT. A
reivindicação atendia a uma demanda das lésbicas por maior visibilidade, e acabou se
consolidando já no lançamento do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos
Humanos de LGBT, em 2009 (AGUIÃO, 2014, p. 56).
Os encontros e congressos e, posteriormente, as conferências, são frequentemente
destacados na literatura que se dedica ao movimento LGBT dos anos 1990 e 2000. Se uma
parte considerável da história do movimento pode ser contada por meio destes eventos, em
parte isto é possível em razão da centralidade da aposta de grupos e militantes nas
possibilidades democráticas que o contexto político proporcionava. A diversificação de
formatos institucionais e de atuação não apenas ultrapassava os limites dos congressos e
conferências como também passou a afetar profundamente as relações entre militantes e
demais atores.
Facchini e França (2009) evidenciam o contraste entre a emergência de setoriais
LGBT em partidos políticos como o PT e o PSTU nos anos 1990 e a relação conflituosa entre
ativistas LGBT e partidos que marcara a década anterior. Aos poucos, a atuação política pela
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via partidária passou a viabilizar o lançamento de candidaturas políticas LGBTs ao legislativo
e a paulatina inclusão de reivindicações e bandeiras de luta do movimento LGBT em algumas
plataformas de campanha ao executivo.
A proposição do projeto de lei sobre a parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, o
PL 1151 de 1995, pela então deputada federal pelo PT paulista, Marta Suplicy, é considerada
um marco nas articulações LGBT partidárias deste período. Apesar da sorte de resistências
que esta atuação era submetida dentro dos partidos, vale destacar a importância destas
alianças, que viabilizaram o reconhecimento e a visibilidade das demandas do movimento nas
agendas políticas – ainda que nem sempre suficientemente priorizadas.
É interessante situar este cenário que lastreia a atuação do movimento LGBT dos
anos 1990 e 2000 especialmente quando se analisa as relações que militantes LGBTs e grupos
LGBTs passam a estabelecer a partir dos anos 2010 com partidos e campanha, em um
contexto que possibilita inclusive exigir o comprometimento às demandas propostas por uma
agenda do movimento LGBT – no que se acentua a cobrança particularmente em relação a
candidatos e partidos de esquerda.
A institucionalização da atuação política direcionada à visibilidade e ao
reconhecimento por direitos, tanto por meio dos congressos e conferências, pelas setoriais
partidárias ou pelas ONGs, pelos coletivos ou por meio de parcerias internacionais, também
acabou por introduzir a lógica da competitividade pelos recursos frequentemente insuficientes
de natureza estatal ou internacional. Facchini e França (2009) retomam as dinâmicas de
formação de alianças e acirramentos descritas por MacRae (1990) para elucidar situações de
conflito que podiam ser acessadas por meio de de troca de acusações em fóruns e listas de
discussão que ocorriam na internet.
Além das divergências entre segmentos e em função de recursos escassos, as autoras
destacam as estratégias de nomeação do sujeito político do movimento para oferecer um
panorama das disputas que se estabeleciam com outros atores sociais. Os exemplos mais
recorrentes na literatura (DE LA DEHESA 2010, AGUIÃO, 2014) sobre estas dinâmicas
retomam a inserção da sigla GLS – gays, lésbicas e simpatizantes pelo mercado e a adoção
nas políticas de saúde promovidas pelo Estado das siglas HSH – homens que fazem sexo com
homens – e MSM – mulheres que fazem sexo com mulheres.
De todo modo, a ampliação das relações entre militantes e grupos de dentro do
movimento permite recompor um panorama no qual novos atores passaram a fazer parte da
trama de relações que envolvem o movimento LGBT. Para Facchini e França (2009), a
necessidade de enfatizar uma visibilidade positiva e de conquistar direitos ensejaram a
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articulação com diversos atores, entre eles: a mídia, as agências estatais ligadas aos temas de
justiça e saúde, os candidatos e os parlamentares, o mercado especializado no segmento GLS,
as organizações internacionais e alguns grupos.
A diversificação de cenas e atores que o movimento experimenta na virada do século
indica o relativo sucesso de uma atuação política concentrada na “incidência positiva” e na
“visibilidade massiva”, para recuperar os termos utilizados por pelas autoras.
Foi curiosamente recorrente ao longo da minha pesquisa ouvir de interlocutores, em
especial os mais jovens, que a multiplicação, grosso modo, de espaços, técnicas e relações
poderiam gerar um efeito particular, que eu passei a compreender como a noção de “presente
perpétuo”, em que quanto mais próximo e engajado se está das redes de militantes e
organizações, suas discussões e repertórios, menos perceptível é o fato de que as regras do
jogo nem sempre foram as mesmas. Digo isso pela impressão que tive ao longo da escrita
deste trabalho de que não parecia tão evidente a todos e todas militantes a quem tive acesso
durante as incursões de campo, tanto nas reuniões do conselho como no Facebook, que o
movimento LGBT se consolidou com este nome no Brasil, pelo menos oficialmente, há
menos de uma década.
Mesmo a partir da suscinta análise das variações do acrônimo que nomeia o
movimento que tentei explorar – outras, e mais completas e com outros enfoques, poderiam
ser realizadas – parece ser possível extrair alguns históricos da conformação de hierarquias e
estratégias de visibilidade embutidas na sigla. Como sugere Facchini e França (2009), apesar
desta dinâmica sugerir algum grau de estabilização das representações coletivas em jogo, é
também plausível admitir uma certa volatilidade nesta multiplicação de identidades.
O movimento então chamado de homossexual, cujas primeiras organizações haviam
sido criadas majoritariamente por homens gays (majoritariamente porque as mulheres
lésbicas, embora em menor número, já estavam presentes desde as primeiras organizações,
em quantidade suficiente ao menos para fazerem vingar, dentre outras iniciativas, o Grupo de
Ação Lésbico-Feminista ainda nos 80), passa a ser composto por grupos e coletivos cuja ação
política creditada paulatinamente a um conjunto cada vez mais amplo de categorias sociais.
Carvalho e Carrara (2015) descrevem este fenômeno na história do movimento nos
termos de uma espécie de federação de identidades, enfatizando a multiplicação de categorias
neste no que passaria a se reconhecido como um alfabeto ou uma sopa de letrinhas. Já em
relação às conexões entre movimento LGBT e esferas governamentais, como apontam
Aguião, Vianna e Guterrez (2014), é durante década de 1990 e a primeira década dos anos
2000 que as questões de saúde passam a se expander em outras direções, adquirindo um
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caráter mais amplo e se inserindo em lutas relacionadas à garantia de direitos humanos. A
partir de entrevistas, as autoras ressaltam que a própria militância passa a identificar a
primeira década dos anos 2000 como o momento em que o movimento começa a construir a
política pública e a assumir o papel de gestor.
É possível encontrar registros sobre o uso da expressão advocacy em políticas de
AIDS ao menos desde o surgimento dos primeiros coletivos políticos de travestis, como
informam Carvalho e Carrara (2015). Provavelmente seu uso, que já na época costumava
designar a busca por apoio ou lobby para uma causa coletiva, seria anterior a este período.
Mas é no início dos anos 2000 que a intensificação das alianças e das estratégias de
atuação institucional dão as bases para a fundamentação das primeiras políticas públicas mais
amplas. É neste contexto que as lideranças nacionais e locais do movimento passaram a se
engajar na estruturação de instâncias democráticas como conselhos, conferências e
coordenadorias ao longo do país.
É importante destacar que para diversos militantes, esta inserção no interior do
aparelho estatal ganhou os sentidos ambivalentes de conquista e de desafio, posto que se
tratava de um movimento reivindicativo de direitos, mas nem sempre suficientemente
familizarizado com a linguagem do Estado. Seja pela articulação de demandas LGBTs via
setoriais de partidos políticos; por meio dos cargos e funções públicas que a estrutura
administrativa LGBT passava a demandar; por meio da representação de entidades, coletivos
e ONGs nestes espaços, o engajamento do movimento LGBT com as gestões e com as
legislaturas implicou em um processo de construção da legitimidade de suas pautas. Processo
iniciado em meados dos anos 80, fortalecido nos 90 e que foi se consolidando nos anos 2000.
Aguião (2014, p. 25) descreve com detalhes, a partir de etnografia realizada em
conselhos e conferências LGBT, as dificuldades de compreender uma linguagem manipulada
com mais desempenho pelos mais “de dentro” do jogo politico. Em campo, pude conviver
com militantes que entendiam que o manejo do vocabulário adequado a estas instâncias e o
modo de propor, discutir e decidir inerentes à administração pública acabou por cobrar um
alto preço ao afastar o movimento LGBT de suas raízes comunitárias e horizontais. Do
mesmo modo, pude conhecer lideranças LGBTs para quem a institucionalização da atuação
política viabilizou a busca de um determimado empoderamento e visibilidade. Neste sentido,
os direitos LGBTs passavam a ser de certa forma possíveis justamente por serem
conquistados no marco de uma democracia também formulada a partir de lésbicas gays,
bissexuais, travestis, mulheres e homens trans, de modo a tornar possível vislumbrar uma
cidadanização gradual por meio da participação na formulação de políticas públicas de longo
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alcance para LGBTs.
É possível afirmar que as escolhas que levaram à institucionalização do movimento
LGBT – e que se repete também em outros movimentos – teve influência direta em rearanjos
na relação das lideranças com suas bases, nas disputas classificatórias em relação ao sujeito
coletivo tutelado e na especialização da experiência militante. Ao analisar diversos trabalhos
realizados sobre movimentos sociais a partir da Constituição de 1988, Lopes e Heredia (2014,
p. 24) argumentam que a inclusão crescente através do Estado, em muitos casos, acabou por
promover um afastamento dos representantes do movimento das bases de seus grupos e
coletivos.
Segundo os autores, as exigências técnicas necessárias acabaram tomando um tempo
considerável de muitas lideranças de coletivos, ONGs e grupos. Isso fazia que as lideranças
passassem não apenas a concentrar e repercutir as demandas dos espaços em que atuavam,
mas também trazia também “novas necessidades de afirmação identitária no interior do
aparelho estatal, com repercussões sobre a construção permanente da relação com as ‘bases’”.
(LOPES; HEREDIA, 2014, p. 25). Dentre estas repercussões, os autores mencionam a
transformação de reivindicações de diferentes segmentos na linguagem dos direitos e das
políticas públicas.
É interessante notar que as lutas classificatórias28 em relação ao Estado deixam de
imprimir qualquer efeito de neutralidade, como salientam Lopes e Heredia. Ao contrário,
acabam por afetar não apenas os mecanismos de oposição e enfrentamento, mas também o
conjunto das relações no interior do próprio movimento, à medida que também dependem da
adequação por classificações institucionais. Além disso, o que os autores chamam por
“especialização da experiência” (ibid., p. 22) diz respeito não apenas aos militantes, mas
também aos gestores e aos pesquisadores acadêmicos. De modo similar, De La Dehesa (2010)
e Aguião (2014) chamam a atenção para a linguagem e o repertório mobilizados nestas
siutações.
A comparação entre diferentes movimentos sociais brasileiros sugeriu a Lopes e
Heredia que os temas tratados pelas gestões, pelas militâncias e na produção de pesquisas e
conhecimento ao longo dos anos 2000 ora tratavam da cidadania, ora da participação da
sociedade civil ou de um conhecimento específico de algum segmento. Para chegar a esta
conclusão, os autores empreenderam uma comparação a respeito das relações travadas no
28

A partir do que Pierre Bourdieu (1979 [2008]) propõe a respeito das “lutas classificatórias”, o que implica
uma disposição de grupos e classes de forma hierárquica na estrutura social simbolicamente equivalente à
hierarquia das “condições de vida”.
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interior de conselhos e do aparalhemanto estatal, do qual vale a pena destacar o trecho
seguinte:
Mais especificamente, no interior das relações com os conselhos e o aparelho de
Estado, percebe-se o investimento de vários grupos em não apenas subverter os
sentidos de categorias, mas também a quem elas abrangem (por exemplo, povos de
terreiro reivindicando- se como “tradicionais”); em compor “pontes” entre as
classificações oficiais e as formas locais de autoatribuição (por exemplo, açaizeiras
buscando ser reconhecidas enquanto tais no interior da categoria “povos e
comunidades tradicionais”); em preencher os próprios documentos oficiais com
categorias de interesse de seus movimentos sociais (por exemplo, quilombolas
buscando o reconhecimento de sua autodenominação, assim como os povos de
terreiro); em inserir, em espaços cujas questões já estão sedimentadas, dimensões
adicionais na luta pela consolidação de políticas (por exemplo, mulheres chamando
a atenção para as dificuldades de tratar da questão de gênero no âmbito do Conselho
de Relações de Trabalho); em estar atentos às diferenças entre os conselhos e suas
dinâmicas, de forma a garantir ganhos (em alguns conselhos é mais fácil “fazer
vingar” certa pauta; por isso, por exemplo, há o deslocamento de certas pautas
trabalhistas para o Conselho Nacional de Políticas para Igualdade Racial). Assim, se
há incômodos e estranhamentos na coparticipação em conselhos, conferências e
outras reuniões em que se encontram movimentos e grupos sociais diversos (como
entre nordestinos e gaúchos nas conferências de agricultura familiar, onde os
primeiros respondem aos genótipos dominantes dos últimos “mangando” de que os
camponeses gaúchos teriam a aparência de “primos fracassados” de empresários do
agronegócio), há também uma circulação de ideias e práticas positivas, que levam a
empréstimos e à emulação recíproca.” (2014, p. 25)

Nessa perspectiva, é possível afirmar que a constituição da legitimidade das pautas
do movimento LGBT se dá em um feixe de processos que levam por vezes anos ou décadas
para se configurar como uma pauta negociável com o Estado. Trata-se, a bem dizer, de um
efeito mais difuso na esfera pública da atuação política do movimento LGBT, que envolve
uma série de governamentalidades29, das quais Lopes e Heredia destacam os processos de
constituição de novas categorias ou de novos significados de categorias antigas, além da
relação entre as categorias novas ou ressignificadas e os novos problemas sociais.
Por meio dos conselhos e das conferências, e também a partir da política formulada
nas coordenadorias – que passaram paulatinamente ser incorporadas por plataformas de
campanha de alguns candidatos e partidos –, cria-se a possibilidade garantir visibilidade a
determinadas pautas e demandas prioritárias. Como será discutido no próximo capítulo, as
regras de distribuição de grupos em espaços como os de conferências e conselhos – sociedade
civil de um lado, poder público de outro – e a produção de símbolos de reconhecimento são
elementos importantes na demarcação de diferenças, dos quais Lopes e Heredia (ibid.)
destacam30 as músicas, bandeiras, acessórios e vestimentas como mecanismos de afirmação
29

A formulação de Michel Foucault sobre a governamentalidade, presente nos textos, “Sécurité, Territoire,
Population" (2004a) e “Naissance de la Biopolitique” (2004b), possibilita compreender a regulação dos
comportamentos e das racionalidades ou tecnologias de governança em diferentes contextos.
30
A demarcação das diferenças entre os grupos por meio de elementos visuais, como destacam Lopes e Heredia
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de identidade.
Especificamente em relação ao movimento LGBT, a manipulação de elementos
visuais e estéticos constitui uma espécie de herança, mesmo nos dias atuais, das estratégias de
atuação do movimento ao longo do tempo. As Paradas do Orgulho LGBT, mais uma vez,
despontam como uma estratégia que tem sido bem-sucedida em amplificar a visibilidade de
uma série de grupos e indivíduos relacionados ao movimento LGBT. Ao consolidar em torno
do evento uma associação que articula o mercado, a gestão pública, grupos e militantes, as
Paradas acabaram incidindo de certa maneira na esfera pública como um “recurso de exibição
e criação constante dessa identidade pública LGBT” (AGUIÃO; VIANNA; GUTIERREZ,
2014, p. 243), em que se destaca a visibilização de bandeiras específicas, por exemplo, por
meio da escolha dos motes que nomeiam cada edição da Parada.

2.4 Saúde, Direitos Humanos e Combate à Discriminação
Apesar da proliferação de categorias de identificação ter incidido profundamente nas
reivindicações do movimento, Facchini (2011) destaca que a maior parte das demandas do
movimento LGBT dos anos 2000 e 2010 já estava de certa maneira entre aquelas apresentadas
por militantes homossexuais nos anos 1980. A autora relembra que, no encontro nacional de
ativistas ocorrido na Bahia, em 1984, a luta ali estabelecida se concentrava na
despatologização da ssexualidade – a homossexualidade ainda era catalogada à época no
Catálogo Internacional de Doenças, como ainda hoje o é a transexualidade-, de uma
legislação antidiscriminatória e da legalização do que então era chamado de casamento gay,
além de um tratamento mais positivo da homossexualidade na imprensa e da inclusão de
ensino sobre sexualidade nos currículos escolares.
A preocupação com a violência, a discriminação religiosa e a necessidade de
consolidar estruturas de mobilização, continua Facchini (2011), soma-se à luta em torno da
AIDS no início dos anos 1990. Trata-se um contexto denominado nos termos de uma crise de
organização do movimento, justamente porque seus militantes deixaram de lidar com as
pautas elaboradas – que até hoje ou não foram efetivadas ou, se o foram, passaram pela via do
Judiciário e não pelo Legislativo – para se concentrar no fortalecimento das estruturas do
movimento e na resposta do governo à epidemia.
(2014), pode funcionar de acordo com a amplitude do público alcançado, sobretudo quando há necessidade de
trabalhar o conhecimento do público interno ou externo acerca da divugação de questões e formulações, sejam
antigas e recicladas ou novas.
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De lá para cá, a afirmação de LGBTs enquanto sujeitos de direitos passou a implicar
em um fortalecimento das relações entre movimento LGBT, Estado e mercado em trânsitos
dentro e fora do país. De certo modo, passou a ser necessário garantir incidência e visibilidade
em novos espaços de articulação política para alcançar os propósitos articulados desde o
início, envolvendo governos, empresas, partidos, grupos e atores em redes de circulação
nacionais e internacionais de troca de influências e de financiamentos.
Parker, Galvão e Secron Bessa (1999), Galvão (2000), Câmara da Silva (2006) e De
La Dehesa (2010) abordam diversos aspectos sobre a resposta governamental à epidemia de
HIV e também sobre as articulações a nível regional e local para prevenção e tratamento. Os
autores indicam o ano de 1992 como um marco, quando o governo brasileiro passa a
encampar um projeto direcionado à epidemia do HIV a nível nacional, por meio de um
Programa de Controle de Aids, conhecido como AIDS I.
Nesse sentido, Aguião, Vianna e Guterrez (2014, p. 244) informam que o projeto foi
viabilizado por meio de um acordo firmado entre o governo Collor e o Banco Mundial. Uma
das orientações explícitas do projeto consistia nas parcerias com a sociedade para o
desenvolvimento de suas ações. Para as autoras, o acordo, que durou de 1994 a 1998, acabou
por marcar um momento de multiplicação de investimentos em formação de quadros para
atuar em ações de prevenção e assistência ao HIV/Aids, envolvendo atores diversos.
O acordo foi sucedido por outras versões que ampliaram substancialmente o número
de apoios a projetos, tendo o AIDS II durado de 1998 a 2003 e o AIDS III de 2003 a 2007.
Outro passo importante neste período se deu em 1999, já no governo Fernando Henrique
Cardoso (1995-1999), com o lançamento do Projeto Somos, em colaboração com a ABGLT.
De acordo com De La Dehesa (2010, p. 329), o projeto foi lançado pelo Programa de
Nacional de DST/Aids a partir da iniciativa regional de algumas ONGs, que se organizaram
por meio de encontros e conferências latino-americanas dedicadas à política de prevenção ao
HIV.
O Programa Nacional ainda impulsionou em 2004 o surgimento do Travestis Unidas
Lutando Incansavelmente para a Prevenção da AIDS (TULIPA), coordenado pela ANTRA
em diferentes estados, de acordo com De La Dehesa (ibid., p. 330). Ainda em 2004, foi
lançada a campanha Travesti é Respeito31 viabilizada pelo Ministério da Saúde e lançada no
dia 29 de janeiro, que passou a ser considerada, desde então, a data para o Dia da Visibilidade
31

Uma análise detalhada sobre a campanha “Travesti é Direito” pode ser encontrada em Carvalho (2013) e
Carvalho (2015). Já a articulação deste evento com a trajetória do movimento travesti e trans brasileiro é
analisada em Carrara e Carvalho (2013) e Carrara e Carvalho (2015)
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Trans.
Os eventos enumerados acima auxiliam a perceber alguns percursos pelos quais o
movimento LGBT e seus militantes garantiram, por meio da visibilidade massiva e da
incidência política, algumas conquistas significativas ainda nos anos 1990. Como
demonstrado no item anterior, a política de prevenção à AIDS adotada no Brasil concentrou
esforços temporariamente nas pautas de saúde. Isso acabou contribuindo com a expansão do
movimento para fora das capitais e dos circuitos de classe média, conforme Facchini e França
(2009) apontam. Grupos, ONGs e associações passaram a se engajar em uma atuação política
focada na atenção no nível das políticas federais, a descentralização da política de saúde, a
pressão legislativa e a proposição e o advocacy em projetos de lei.
Com isso, o movimento garantiu certa visibilidade tanto às suas demandas
específicas como ao caráter transversal de suas reivindicações, o que favoreceu a vinculação
da luta LGBT com as lutas pelos direitos humanos. Sobre este aspecto, vale destacar a
articulação bem-sucedida realizada por diversos grupos entre a urgência do tratamento e da
prevenção da epidemia com uma compreensão mais ampla envolvendo fatores como
marginalização, pobreza e exclusão. De La Dehesa (2010, p. 335) acrescenta que diversos
fundadores de ONGs brasileiras de luta contra a AIDS eram oriundos tanto da esquerda como
movimento homossexual dos anos 80 e que agora se engajavam em um discurso crítico
permeado pelo vocabulário dos direitos humanos.
A vinculação entre a luta LGBT e os direitos humanos acabou sendo oficializada
com a inclusão da expressão direitos de livre orientação sexual na segunda versão do Plano
Nacional de Direitos Humanos (PNDH), durante o governo Fernando Henrique Cardoso.
Trata-se da primeira ação institucionalizada pelo governo federal a utilizar de maneira
explícita a expressão orientação sexual para designar uma forma de discriminação e de
violência.
De acordo com Silvia Aguião (2014, p. 57) e Marcelo Danilhaukas (2011, p. 5),
embora o plano anterior mencionasse a homossexualidade no item de proteção do direito à
vida, não havia ainda uma intenção propositiva em lidar com o tema. Aguião faz uma análise,
a partir dos direitos LGBTs, das três versões dos PNDHs, lançados em 1996, 2002 e 2009.
Isto permite a ela afirmar, com base em análise realizada por Sérgio Adorno (2010), que em
todas as versões recorrem a importância de tratar estas temáticas como política de Estado,
enfatizando o caráter suprapartidário destas demandas e o impacto da promoção dos direitos
humanos diante dos compromissos firmados pelo governo brasileiro por meio de tratados
internacionais.
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A partir disso, creio ser necessário delimitar algumas diferenças relevantes em
relação à operacionalização dos direitos humanos e das reivindicações dos movimentos
sociais entre as gestões tucanas de Fernando Henrique Cardoso (1995-2000) e as
administrações petistas de Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016). As duas
primeiras edições dos PNDH (1996 e 2002) foram elaboradas por meio de um convênio de
assessoria de especialistas e pesquisadores vinculados ao Núcleo de Estudos de Violência da
USP (NEV-USP).
Vianna e Lacerda (2004) enfatizam o papel das ONGs na elaboração e na condução
das estratégias estabelecidas pelos dois primeiros PNDHs, participação que estaria em
consonância com diretrizes de acordos internacionais. A terceira versão32, lançada durante a
segunda gestão Lula (2009), foi constituída a partir das deliberações oriundas da 11ª
Conferência Nacional de Direitos Humanos, que contou com mais de dois mil participantes,
além das conferências temáticas por segmento (mulheres, igualdade racial, LGBT, dentre
outros) convocadas pelo governo federal entre 2003 e 2009 (AGUIÃO, 2014, p. 61). Isto
permite afirmar que a elaboração dos Planos de Direitos Humanos foi progressivamente
absorvendo a participação da sociedade civil nas esferas institucionais de negociação, o que
implicou de certa forma na transformação da estrutura governamental responsável pelos
direitos humanos.
Aguião (ibid., p. 59) argumenta que a relação entre governo e sociedade civil já era
determinante desde a primeira versão do PNDH. A autora destaca o prefácio do Plano
Nacional de autoria do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em que diz: “Iniciamos
juntos, governo e sociedade, uma caminhada para pregar os direitos humanos, como um
direito de todos, para proteger os excluídos e os desamparados”. Já em 2004, com o
lançamento do Brasil Sem Homofobia (BSH) pela Secretaria de Direitos Humanos, o governo
federal passou a promover uma política de combate à discriminação a partir da proposta de
representantes da ABGLT no Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD). O
texto introdutório do BSH enfatizava a necessidade de ações específicas “com o objetivo de
promover a cidadania de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais”, por meio da
“equiparação dos direitos e do combate à violência e à discriminação homofóbicas,
respeitando a especificidade de cada um desses grupos populacionais”.
Com isso, pode-se afirmar que o fortalecimento da agenda dos direitos humanos
32

De acordo com Aguião (2014, p. 61), a elaboração do documento ficou a cargo de um grupo de trabalho
coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, então com status de ministério, e na época coordenada por
Paulo Vanucchi.
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durante as gestões FHC de certa forma contribuiu para que as demandas LGBTs saíssem do
âmbito da vulnerabilidade para “um lento processo de reconhecimento de sujeitos de
direitos”, como sugere Marcelo Daniliauskas (2011, p. 72). Para o pesquisador, são destaques
na mudança da relação do governo Lula com a agenda de direitos LGBT as reformas
ministeriais que introduziram secretarias de mulheres, de igualdade racial e de direitos
humanos, a representação LGBT no Conselho Nacional de Combate à Discriminação, criado
em 2001, e a formulação do Brasil sem Homofobia (ibid., p. 73).
A mudança da qualidade da relação entre movimento LGBT e a gestão pública
federal neste período passou da colaboração da “sociedade civil” nas gestões FHC para a
participação da “sociedade civil organizada” nas gestões Lula. Particularmente em relação à
criação de secretarias, Daniliauskas chama a atenção para o impacto dos públicos-alvo na
conformação da estrutura administrativa. Isto porque as políticas específicas aplicadas pelo
governo eram diretamente demandadas por movimentos sociais ligados à base de apoio da
gestão ou do partido que liderava o governo, o Partido dos Trabalhadores.
Desta forma, o governo passou gradativamente a refletir em sua estrutura
governamental as próprias divisões inerentes aos movimentos sociais, notadamente o
movimento feminista, o movimento negro e o movimento LGBT – este inserido no âmbito da
Secretaria de Direitos Humanos. Ainda, ao propor uma política de fortalecimento de uma
democracia participativa por meio da criação de Conselhos, os movimentos sociais passaram
a incidir diretamente, nos três níveis da federação, na elaboração e revisão de planos e
políticas públicas (DANILIAUSKAS, 2011, p.74).
É possível, portanto, localizar um envolvimento inicial do governo federal com a
sociedade civil em matéria LGBT já nas gestões FHC com o Programa Nacional DST/AIDS e
por meio dos PNDHs. Com a vitória do Partido dos Trabalhadores em 2002, o trabalho
desenvolvido pela administração tucana passa por uma mudança sensível nas gestões Lula. É
possível falar, a partir daí, em uma espécie de processo de espelhamento morfológico da
composição de alguns movimentos sociais para a própria estrutura administrativa federal, o
que resultou na criação de ministérios e secretarias e na elaboração de uma política integral de
direitos humanos.
Para De La Dehesa (2010), um dos fatores que viabilizou esse processo foi a
migração da expertise técnica e das tecnologias de governamentalidade desenvolvidas por
militantes e gestores nestes programas para as políticas de combate à discriminação no
governo Lula. Esta migração permitiu identificar algumas diferenças no trato de cada partido
e/ou gestão com os direitos LGBT e os direitos humanos, como busquei demonstrar. Mas
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também indicou alguns caminhos e escolhas que vão além da matriz programática de cada
partido. Como argumenta o autor, a história deste engajamento começa com a incorporação
de alguns ativistas já nos Programas Nacionais de DST/AIDS, o que possibilitou às gestões o
acesso um conhecimento especializado sobre movimento LGBT.
Em síntese, este é o contexto no qual passa a ser possível a elaboração de uma
política pública transversal de combate à discriminação a nível nacional, o que resultou na
inauguração do Brasil sem Homofobia, formulado a partir de grupos de trabalho que reuniram
gestores, técnicos e ativistas em torno do combate à discriminação.
De La Dehesa adverte que o BSH pode ser observado como o resultado tanto das
escolhas do movimento, como do histórico de articulações entre militantes LGBTs e o Partido
dos Trabalhadores. A seguir, descrevo sinteticamente o lançamento do programa e a
promoção de Conferências Nacionais LGBTs durante os governos Lula e Rousseff para
investigar determinados impactos destas escolhas e articulações.

2.5 Do Brasil sem Homofobia ao Governo Sem Propaganda de Opção Sexual
Embora a atuação setorial LGBT do PT não tenha sido predoninante na elaboração
do BSH, o apoio à candidatura de Lula em 2002 acabou por reunir, entre o primeiro e o
segundo turno, um manifesto de apoio à campanha com mais de duzentas assinaturas de
militantes LGBT, conforme registra De La Dehesa (2010, p. 344). Como descrevi
anteriormente, a criação da setorial LGBT do PT remete à expansão institucional do
movimento ainda nos anos 1990. De lá para cá, o fortalecimento destas alianças entre
militantes, partidos e campanhas notoriamente vinculados à esquerda passou a oferecer
caminhos alternativos aos da aposta na proposição de projetos de lei.
A partir do governo Lula, esses caminhos acabaram por vigorar tanto na formulação
do Brasil sem Homofobia como na instituição de Conselhos, Coordenadorias e Conferências e
na reforma dos ministérios. Tratou-se de um avanço considerável dado o contexto de
estagnação das propostas legislativas investidas pelo movimento desde as gestões FHC.
Em entrevista a Aguião, Vianna e Guterrez, (2014, p. 247), Claudio Nascimento,
coordenador dos trabalhos de elaboração do BSH e então representante da ABGLT no
Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD), expõe o cenário da articulação de
uma política de combate à discriminação. Nascimento relata que, no fim do ano de 2003, a
representação do movimento social no CNCD propôs ao governo federal a elaboração de um
programa de combate à homofobia. Para o coordenador, o EBGLT (Encontro Brasileiro de
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Gays, Lésbicas e Transgêneros) ocorrido em outubro daquele ano havia sido um dos
antecedentes importante nesse processo.
As autoras destacam ainda que naquele momento ainda vigorava o Plano Plurianual
(PPA) 2000-2003, formulado no governo FHC. Isto fez com que a o programa fosse
formulado a partir das diretrizes orçamentárias elaboradas na gestão anterior. A política
direcionada pelo Ministério da Justiça de FHC aos direitos humanos era denominada Balcão
de Direitos. Fernandes (2011) demonstra que as ações de combate à discriminação eram até
então englobadas por meio desta política, de modo que diversos movimentos acabavam
disputando recursos pelo Balcão de Direitos e os LGBTs frequentemente ficavam de fora.
Com o lançamento do Brasil sem Homofobia em 2004, a expressão sociedade civil
organizada aparece em destaque tanto na formulação do programa como na colaboração
prevista nas medidas estipuladas. O programa de nível nacional articulou diferentes
ministérios, tanto os já existentes como os recém-criados, e passou a ser considerado já no seu
lançamento o maior empreendimento a título de direitos LGBTs empreendido pelo governo
federal (AGUIÃO; VIANNA; GUTERREZ, 2014, p. 248). O documento menciona a
participação da ABGLT33, da ANTRA e da ABL, além de uma série de entidades com
atuação local (Daniliauskas, 2011, p. 90).
De La Dehesa (2010, p. 321) qualifica o programa como um esforço sem precedentes
no hemisfério direcionado ao combate à homofobia. O Brasil sem Homofobia acabou por
espeficicar 52 políticas públicas em 11 áreas, direcionadas a quatro grandes objetivos: apoio a
projetos de promoção da cidadania homossexual e de combate à homofobia; capacitação de
profissionais e representantres do movimento na defesa dos direitos humanos; divulgação de
informações sobre direitos LGBTs e promoção de denúncias de violações de direitos humanos
contra a população LGBT (ibid., p. 346).
Daniliauskas argumenta que o programa garantiu a possibilidade de tratar os direitos
LGBT não necessariamente a partir dos direitos humanos, mas tendo em vista outras rubricas
como os “direitos fundamentais, civil, sociais ou sexuais e reprodutivos” (2011, p. 91). Outro
aspecto importante para o autor é a dinâmica de produção de política pública, que passa a
prescindir de uma proposta feita pelo movimento ao governo que deixa de ser o responsável
por definir o Programa para ocupar a posição de garantir o compromisso da participação na
proposta (ibid., p. 81). A trajetória de reconhecimento mútuo da criação do BSH reconhecida
33

Merece destaque que o programa foi oficialmente assinado por um representante da Secretaria de Direitos
Humanos e um representante da ABGLT. Daniliauskas destaca que “vozes oficiais” do programa permitem
inferir que a própria autoria do documento é referendada por ambos os autores (2011, p. 90).
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pelo autor acabou por consistir na entrada do movimento social no governo, engendrando a
compreensão do funcionamento de suas estruturas, a troca de expertise técnica e de questões e
conceitos pouco familiares às agendas dos ministérios (ibid., p. 84).
Ao exigir do movimento uma negociação de suas demandas ministério por
ministério, os militantes passaram a identificar tanto aliados como adversários no campo
político. Dentre os aliados, Daniliauskas destaca os próprios técnicos e gestores do governo,
enquanto entre os adversários era possível localizar tanto grupos organizados evangélicos
quanto a reação da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (ibid., p. 85).
Essa estratégia de sensibilização acerca das demandas, implicada no mútuo
reconhecimento de linguagens, demandas e regras, possibilitou a muitos militantes o
aprendizado de como tratar suas próprias reivindicações nas instâncias da administração
pública. É neste sentido que compreendo a afirmação de Aguião (2014, p. 68) sobre o Brasil
sem Homofobia ter desepenhado um papel importante como ferramenta para a incidência
política.
A avaliação de seus resultados e de suas metas e a proposição de novas estratégias
passaram a ser reivindicadas nos anos seguintes por setores do movimento. Daniliauskas
(2011, p. 107) descreve, a partir de entrevistas com lideranças realizadas entre 2007 e 2008,
um certo desânimo de alguns militantes que receiavam pela continuidade do programa e com
a sua viabilidade no longo prazo. A preocupação com a sustentabilidade do BSH despertou a
necessidade de realizar novas articulações para a consolidação de uma estratégia já prevista
no programa: a criação de uma Conferência Nacional.
A realização da I Conferência Nacional GLBT, em 2008, foi celebrada por uma série
de militantes que a consideraram um marco para a política LGBT no Brasil. Aguião, Vianna e
Guterrez (2014, p. 250) enfatizam a relevância da presença do então presidente Lula na sessão
de abertura no sentido do reconhecimento do Estado. Como resultado das deliberações da
conferência, destaquei anteriormente a importância das lutas classificatórias e a conversão em
siglas suficientemente abrangentes e especializadas ao mesmo tempo. A passagem do “L”
para a frente da sigla e a definição do “T” para descrever travestis e transexuais ao invés de
transgêneros foram amplamente discutidas e deliberadas nas plenárias. Em razão das
recomendações estipuladas na I Conferência, em 2009 foi criada a Coordenação-Geral LGBT,
anexada à estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, bem
como o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT, que em certa
medida passou a substituir o BSH como eixo norteador de políticas LGBT.
Além disso, a estrutura do CNCD foi alterada em 2010 para se dedicar
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exclusivamente às demandas LGBT, sendo renomeado de Conselho Nacional de Combate à
Discriminação e Promoção de Direitos LGBT. (AGUIÃO, 2014, p. 67). Apesar dos embates e
divergências, o clima de entusiasmo da militância com a I Conferência é assinalado por
diversos autores (DANILIAUSKAS, 2011; AGUIÃO; VIANNA; GUTERREZ, 2014;
AGUIÃO, 2014; DE LA DEHESA, 2010), o que refletia de algum modo o otimismo do
movimento LGBT com as estratégias adotadas.
O mesmo não pode ser dito sobre a realização da II Conferência Nacional LGBT, em
dezembro de 2011, já sob a administração Rousseff. De acordo com Aguião, Vianna e
Guterrez (2014, p. 251), a segunda edição da conferência ficou marcada pelo “tom de crítica e
protesto manifestado pelo movimento social presente”.
As autoras relatam que as vaias e os gritos de protesto tomaram a abertura com
cartazes e palavras de ordem que tinham como alvo direto a presidente Dilma. Para elas, a
sensação de uma insatisfação geral era motivada especialmente pelo veto presidencial a um
kit anti-homofobia produzido pelo Ministério da Educação para circulação nas escolas. Uma
das citações sobre este momento mais rememoradas por militantes LGBTs, mesmo durante
esta pesquisa, remete a uma declaração de Rousseff em 2011, em que a presidente afirmou à
imprensa que seu governo “não faria propaganda de opção sexual” quando questionada sobre
o cancelamento do kit. A ausência da presidente Dilma Rousseff na plenária de abertura e os
protestos quanto à morosidade da aprovação de uma lei anti-discriminatória colaboraram para
dar o tom da II Conferência, que foi analisada com detalhes por Aguião (2014).
O clima de insatisfação presente na II Conferência acabou sendo amplificado em sua
terceira edição, realizada cinco anos mais tarde. Apesar de ter sido viabilizada também pela
administracão Rousseff, o contexto no qual se deu a realização dos trabalhos da Conferência
foi bastante diferente, haja vista o processo de impeachment então em curso contra a
presidente em 2016.
Diferentemente das etapas anteriores, a terceira edição da Conferência Nacional
LGBT foi aglutinada com outras conferências nacionais, reunídas em uma mesma ocasião em
torno da Conferência Conjunta de Direitos Humanos. O evento congregou a 12ª Conferência
Nacional de Direitos Humanos, a 10ª Conferência Nacional da Criança e Adolescente, a 4ª
Conferência Nacional de Pessoa Idosa, a 4ª Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência
e a 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de LGBT.
O pessimismo que marcou o evento expressou não apenas o descontentamento com a
falta de investimento e de priorização por parte do governo federal dos planos e programas
desenhados ao longo dos últimos anos, mas também deixava escapar o receio de perder aquilo
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que já havia sido conquistado diante da ameaça iminente de uma ruptura institucional. Havia
ainda a sensação de que o governo federal deveria aproveitar seus últimos dias para
implementar o maior número de medidas possíveis em consonância com as demandas dos
movimentos sociais, tendo em vista que alguns dos maiores opositores dos direitos LGBTs
figuravam dentre os parlamentares simpáticos ao impeachment.
Foi neste contexto que a presidente Dilma sancionou o decreto 8727/2016, anunciado
ao final da conferência, e que tornou obrigatório o uso do nome social em toda a
administração pública federal. A notícia do decreto foi debatida e também criticada pela
militância, gerando questionamentos tanto em relação à abrangência e à segurança jurídica de
uma medida executiva, que poderia vir a ser revogada a qualquer momento, como pelo
contexto em que foi aprovado.
Partindo deste breve apanhado dos três ciclos de conferências nacionais, é possível
perceber uma alteração substancial na forma com que o movimento LGBT passou a atuar em
relação ao governo federal e às gestões públicas e que acabou impactando atuações regionais
e locais.
A preparação das Conferência LGBTs em âmbitos municipal, estadual e federal
passou a funcionar como uma ferramenta de controle social em um contexto polarizado entre
Estado e sociedade civil. O objetivo era a de assegurar a efetivação daquilo que ficou
reconhecido como um tripé, o que envolve as Conferências, mas também os Conselhos,
Coordenadorias e Planos de enfrentamento à discriminação nos três entes federativos. Se as
Conferências possibilitaram consolidar e oficializar as reivindicações do movimento perante
ao Estado, acabaram também por incentivar o surgimento de Conselhos e Coordenadorias
LGBTs em vários estados e municípios34.
No caso paulista, em que me detive ao longo da pesquisa, tanto a Coordenadoria
Municipal de Políticas LGBTs, criada em 2005 e institucionalizada em 2008, como a
Coodenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, criada em 2009,
advieram de administrações tucanas. Isto sugere, como sustenta De La Dehesa, que a
34

O sociólogo Jacob Longaker apresentou em 2015, na Conferência Anual da Latin American Studies
Association Annual, em Lima, um mapeamento dos conselhos LGBT nos três níveis da federação. Os dados
coletados até o período indicam a existência de conselhos municipais LGBT nas cidades de São Paulo (SP),
Teresina (PI), Itapipoca (CE), Belém de São Francisco (PE), Pau D’Alho (PE), Maceio (AL), Alagoinhas (BA),
São João Del Rey (MG), Cariacica (ES), Bauru (SP), Piracibaca (SP), Ribeirão Preto (SP), São Carlos (SP),
Santa Cruz do Sul (RS), Cuiabá (MT), Araraquara (SP), Piripiri (PI), Mauá (SP), Niteroi (RJ), Contagem (MG),
Ponta Grossa (PR), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Canoas (RS), Brumadinho (MG), Três Lagoas (MS),
Jaboatão dos Guararapes (PE), Esteio (RS), Florianópolis (SC) e Juazeiro do Norte (CE). Além disso, a pesquisa
contabilizou a existência de conselhos estaduais LGBTs em treze estados, sendo eles: São Paulo, Pará, Rio de
Janeiro, Goiás, Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Roraima, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Sul e
Mato Grosso do Sul.
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articulação de ações em diferentes instâncias da malha do Estado logrou em viabilizar a
promoção de políticas locais35 em governos liderados por partidos com diferentes orientações
políticas, a exemplo do Rio sem Homofobia, na cidade do Rio de Janeiro, e do
Transcidadania, em São Paulo.
Conforme sustenta Aguião (2014, p. 83), o percurso das políticas LGBT no Brasil
segue um “roteiro de gestão governamental”, para recuperar a expressão utilizada pela autora,
que acabou viabilizando parcerias com ONGs e com atores da sociedade civil para a
discussão e a formulação de políticas públicas que se inicia nos anos 1990 e ganha força com
a realização de conferências e as consultas aos movimentos sociais. Para a autora, a lógica da
participação democrática no processo de criação, monitoramento e avaliação das políticas
implementadas surge como uma modalidade de interação pretendida que reflete o
desenvolvimento de valores democráticos em uma sociedade igualitária. Esta retórica
presente no movimento sugere, para Aguião, a imagem de um Estado-Nação tanto promotor
como produto de valores democráticos. Posicionada frente a uma ordem internacional de
direitos humanos ao mesmo tempo que capilarizada em diversas instâncias regionais e locais,
esta escolha de atuação política acabou sendo alvo de críticas de militantes e atores da
sociedade civil que apontavam para “democracia sempre inconclusa que promove, mas não
efetiva, canais de comunicação e o pleno exercício dos direitos” (ibid.).
Analisando o processo de construção de homossexuais enquanto sujeitos de direitos
no Brasil, Carrara (2005) ressalta que o movimento LGBT e o Brasil pós-AIDS acabaram
focalizando novos mecanismos de exercer o poder politico na qual o Estado passava a
financiar encontros e projetos de intervenção social, organizando, de certo modo, a sociedade
civil. Nos termos do pesquisador, esta dinâmica oferecia como risco uma possível
“clientelização” da sociedade civil. Além disso, a relação entre Estado e movimento LGBT ao
longo das últimas duas décadas passou a se tornar mais dependente mutuamente. Isto porque
se o Estado exerce algum controle sobre o movimento via editais, também acaba por depender
da existência de uma sociedade civil organizada ativa na proposição, legitimação e execução
das políticas públicas, como argumentam Facchini e França (2009).
Conforme sugerem as autoras, apesar das demandas por transversalidade entre
políticas de combate à discriminação e de equiparação de direitos com as secretarias e
ministérios voltados a estes segmentos terem crescido com o passar do tempo, ainda há um
35

Aguião enumera com detalhes algumas ações e políticas neste sentido a nível dos estados e dos municípios.
De acordo com a pesquisadora, era comum nos espaços de reunião que os gestores e representantes
apresentassem quais elementos deste tripé já haviam sido implementados em suas regiões, o que frequentemente
era creditado à vontade política dos governos locais (2014, p. 141).
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caráter difuso nesta reivindicação. Para Facchini e França, tem ganhado corpo entre alguns
militantes a ideia de que esta forma de atuação política chegou a um limite no qual “não basta
acrescentar letras às siglas ou trocar a ordem das letras” (ibid.). Isto porque as disputas
internas de poder e as assimetrias e hierarquizações delas decorrentes, além de se afastarem
de propósitos mais gerais do movimento como a promoção da igualdade, não são resolvidas
pela modificação do nome do movimento. Para as pesquisadoras, ao mesmo tempo em que a
demanda por transversalidade vem embutida de um caráter crítico em relação à possibilidade
de essencialização destes processos, as disputas por recursos escassos e por visibilização de
demandas por segmento acabam por suscitar o surgimento de sujeitos políticos cada vez mais
específicos.
Já a especialização por parte das instâncias estatais de políticas para “negros”,
“mulheres”, “comunidades tradicionais” e de “combate à homofobia”, como aponta Aguião
(2014, p. 71), acaba por influenciar na multiplicação do que passa a ser considerado pelo
poder público como sujeitos vulneráveis. Na linguagem das políticas públicas, afirmam
Facchini e França (2009), cada um desses conjuntos corresponde a um segmento mais ou
menos vulnerável.
Esta vulnerabilização dos sujeitos implicados nas políticas LGBT passou a conviver,
durante a consolidação do de um tripé de participação socioestatal nos entes federativos, com
a visibilização crescente de lideranças ativistas empoderadas e capazes de atuar nas esferas de
participação estatais. Lopes e Heredia (2014) destacam que essa demanda por visibilidade
buscava fortalecer a representatividade dos movimentos tanto nas esferas tradicionais como
nas instâncias recém-criadas de participação.
Do mesmo modo, tanto a vulnerabilização como a visibilização dos sujeitos e
demandas envolvidos na promoção dos direitos LGBT auxiliam a compreender as
governamentalidades envolvidas na constituição de subjetividades e de ferramentas dentro do
campo do movimento. De La Dehesa (2010, p. 332) argumenta que há o fortalecimento de um
paradigma biopolítico na consecução destas políticas baseada na intervenção de condutas,
dirigidas a populações determinadas e priorizando resultados mensuráveis para a distribuição
de novos recursos. O autor adota uma pespectiva crítica sobre este cenário, argumentando que
o crescimento deste paradigma acaba por reproduzir um individualismo característico das
políticas liberais, selecionando indivíduos dentre as populações-alvo como “consumidores
livres para escolher práticas sexuais em um mercado de ideias e informação” (ibid., p. 333),
mecanismo que acaba por ocultar outros fatores contextuais, governamentais e estruturais
mais amplos.
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Em sentido parecido, Alvarez, Dagnino e Escobar (1997) sugerem que a
reconfiguração da cidadania por meio da autonomia individual, da responsabilidade pessoal e
da auto-ajuda refletem algumas tendências neoliberais mais amplas que valorizam um
individualismo exarcebado em detrimento da crítica social mais ampla. Na mesma linha, De
La Dehesa descreve a relação que os grupos e coletivos passaram a assumir com as
populações-alvo, por meio da promoção de formatação de uma sexualidade por ele
considerada disciplinada e pelo empoderamento angariado a partir da participação na
formulação de políticas públicas.
Análises mais críticas ou mais otimistas em relação ao desenvolvimento das políticas
LGBT no Brasil enfatizam estes mecanismos de participação direcionados à sociedade civil
organizada, que tentei explorar de maneira breve por meio dos ciclos de Conferências
Nacionais LGBTs.
Nestas dinâmicas, enquanto o movimento geralmente encabeça o confronto, como
indicam Lopes e Heredia (2014, p. 28), as gestões públicas tendem a aderir a uma linguagem
propositiva que não raro eufemiza os conflitos a fim de enquadrá-los em uma gramática
positiva que seja mais inclusiva. Para os autores, é possível identificar tanto em conselhos
como em conferências e coordenadorias um efeito por eles identificado como uma “caixa de
ressonância” das proposições e ações formuladas nestes espaços. Isso não impede que as
disputas entre gestores e militantes, presentes em diversos momentos, possam aparecer de
forma mais difusa em outras situações. Este caráter difuso pode emergir em contextos nos
quais os movimentos capitalizam os procedimentos e a gramática dos direitos, enquanto a
administração adquire o conhecimento necessário para a formulação das políticas. Em outros
momentos, como será demonstrado ao longo do próximo capítulo, o poder público e a
sociedade civil podem passar a comungar preocupações que dizem respeito à eficácia e
mesmo à manutenção dos espaços de participação socioestatais.
Neste sentido, Lopes e Heredia destacam em especial os movimentos rurais, de
mulheres, LGBT, sindical e negro para indicar a recorrência de pessoas com atuação nos
movimentos sociais que passaram a trabalhar nas gestões públicas. Se, por um lado, a troca de
expertise e a produção e incorporação de uma gramática oficial de participação política
abriram algumas brechas para o que os autores identificaram como pequenas subversões
destas próprias regras, a própria lógica da participação acabou exigindo que os movimentos
falassem a linguagem do Estado, o que muitas vezes implicava em abandonar a própria
linguagem do movimento, de modo que a legitimidade de uma reivindicação passou a ser
avaliada pela formatação em termos de uma linguagem pouco utilizada por grande parte da

61

militância.
Por meio das Conferências Nacionais, é possível compreender os impactos e a
importância da mobilização desta gramática permeada por termos como transversalidade,
avanços, retrocessos, sensibilização e enfrentamento. O entusiasmo que divide a primeira
edição das duas conferências que se seguiram estava diretamente relacionado à expectativa
sobre o avanço das iniciativas pautadas em planos e programas. A quebra destas expectativas
por parte de muitos militantes acabou se revertendo na crítica às ações pontuais e difusas
encabeçadas pelo governo federal ao longo das administrações Rousseff. Neste sentido, somase a estes fatores a falta de divulgação das ações governamentais já empreendidas em relação
às demandas do movimento e à proximidade demasiada entre militantes e gestores, bem como
a qualidade de uma participação que frequentemente não acompanhava os desdobramentos e a
execução das políticas formuladas, como indicam Aguião, Vianna e Guterrez (2014, p. 252).
Do ponto de vista de grande parte do movimento LGBT, a liderança do Partido dos
Trabalhadores no governo federal conquistada com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em
2002 possibilitou o acesso a uma estrutura democrática de participação popular na formulação
de políticas públicas. Tanto o lançamento do Brasil sem Homofobia em 2004 e do Plano
Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBTs em 2009, como a
organização da I Conferência Nacional LGBT em 2007 e a criação da Coordenação Nacional
LGBT vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência em 2009, foram utilizados
pelo movimento como ferramentas de atuação e mobilização política.
A aproximação estreita do movimento LGBT com a administração federal nos anos
Lula pode ser entendida como uma via de mão dupla envolvendo ônus e bônus para ambas as
partes. Ao introduzir demandas que passaram a figurar dentre as mais polarizadas e
moralmente questionadas no campo politico, tanto o governo como o Partido dos
Trabalhadores acabavam sendo cobrados a tomarem um posicionamento em relação às
disputas envolvendo as reivindicações de movimentos que lhes conferiam sustentação
política. Isto também garantia uma certa legitimidade para a atuação política do partido e para
as ações governamentais, que passava a se favorecer de uma circulação intensa de militantes e
de conhecimentos que tracionava as políticas sociais. Mas também não raro gerava algum
desgaste de natureza moral com a base popular mais ampla que sustentava o PT - o que
envolvia o posicionamento de grupos cristãos - e também com a própria opinião pública.
Do mesmo modo, a institucionalização de demandas políticas do movimento em
espaços de participação foi se afigurando por meio um confronto constante com grupos
dominantes e com a gestão pública, envolvendo negociações desde o interior das instâncias do
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estado. Justamente em razão da institucionalização das demandas LGBT não ter sido
articulada como um fim em si mesmo, estas alianças acabavam por respingar negativamente
no movimento, diante das acusações sofridas pelo governo e pelo PT. Destaco
particularmente as denúncias de corrupção contra figuras do primeiro escalão do governo
federal no episódio que ficou conhecido como mensalão e, posteriormente, os
desdobramentos da investigação empreendida pela Polícia Federal no âmbito da Operação
Lava-Jato.
A descrição que Aguião realiza sobre a figura identificada em sua análise como o
“gestor LGBT” merece, portanto, ser contextualizada a partir dos dados levantados. A autora
menciona uma reunião em que foi informada da criação do FONGES – Fórum Nacional de
Gestoras e Gestores LGBTs (2014, p. 144). O fórum tinha por objetivo reunir os responsáveis
por coordenadorias regionais e locais de modo a constituir uma instância de discussão e de
troca de experiências entre os gestores.
A própria ideia de um gestor LGBT, frequentemente oriundo de movimento social
e/ou com atuação partidária, acabava por remeter às vinculações destes atores tanto com o
movimento LGBT como com a gestões públicas. A entrada de militantes LGBT para dentro
das gestões públicas, como tenho buscado demonstrar, induziu à necessidade de
aprendizagem de uma linguagem própria do Estado. Aguião argumenta que a dubiedade do
empoderamento de militantes e de gestores consistia em operar uma linguagem de poder
contra a qual o movimento postulava (2014, p. 145). Se nem todos os militantes conseguiam
operar com facilidade essa gramática dos direitos ou tampouco obter acesso às redes de
contato e influência, aqueles que o logravam passaram a ser criticados em diversas frentes.
Em razão da aproximação com o PT e as gestões petistas, alguns militantes LGBTs
se tornaram alvo de uma acusação frequente de serem corruptos. Ao mesmo tempo, do ponto
de vista do movimento LGBT, começou a ser questionada a posição ocupada por militantes
que haviam migrado para as gestões e se transferido, de certo modo, para o lado de lá da
mesa de negociação.
Afastando-se um pouco das questões internas ao movimento, é possível encontrar
críticas também em relação ao afunilamento dos espaços de participação e diálogo durante ao
longo das gestões Rousseff. Para alguns militantes entrevistados por Aguião, Vianna e
Guterrez (2014, p. 263), haveria pouco espaço para as bandeiras LGBTs e para a diversidade
de posições do movimento nas instâncias do governo. Além disso, muitos militantes LGBTs
passaram a criticar ou mesmo a se opor ao governo Dilma em decorrência do aprofundamento
de alianças e coligações com setores religiosos - católicos, mas, principalmente, evangélicos.
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Esta avaliação passou a ser adotada por parte considerável do movimento LGBT para
criticar a falta de investimento financeiro e político na estrutura de participação consolidada
nas gestões anteriores, além da carência de priorização política na aprovação projetos de lei
como o PL 122/2006 36(ou “Projeto de Lei Anti-Homofobia”), o PL 612/21137 que permite o
reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo e o PL 5002/201338,
também conhecida como “Lei de Identidade de Gênero” ou “Lei João Nery”.
Mesmo entre militantes LGBTs próximos ao PT, era possível identificar
simultanemanete um apoio cético e certo ressentimento na relação da administração Rousseff
com o movimento LGBT. Quando Dilma sancionou o decreto do nome social na
administração federal, um dos últimos atos de ofício antes de sair do cargo 39 , alguns
militantes deixaram escapar o que consideravam uma política do desespero, implementada a
toque de caixa pela administração petista na tentativa de recuperar as alianças que haviam
sido desgastadas em detrimento das coligações com as bases evangélicas que votavam pelo
seu impedimento.
Uma série de alianças estratégicas para impedir proposições que visassem a garantia
de direitos LGBT e mesmo para incentivar proposições contrárias 40 ao interesse do
movimento LGBT foram estabelecidas entre partidos de centro-direita e de direita, deputados
e organizações cristãos, evangélicos e católicos, grupos militaristas com expressão no
Congresso e setores ligados à pecuária e ao agronegócio (o que viria a completar os outros
dois “B”s do que ficaria popularizado como a bancada “BBB”, referência ao Boi, à Bala e à
Bíblia).

36

Apresentado pela deputada Iara Bernardi (PT-SP), o então PL 5003/2001 sofreu uma série de resistências
tanto na Câmara como posteriormente no Senado. Para algumas entidades cristãs evangélicas e católicas, o
argumento era de que o projeto feria abertamente a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Ao ter sido
remetido ao Senado, o já PL 122/2006 tramitou por comissões e permanece até hoje na Comissão de Direitos
Humanos, sob relatoria da senadora Marta Suplicy (PMDB-SP, na época PT-SP). Apesar das tentativas de
mediação da senadora com o então senador Marcelo Crivella (PRB – RJ, atual prefeito do Rio de Janeiro pelo
mesmo partido), o projeto continua até hoje dependente de apreciação do plenário.
37
Proposto pela senadora Marta Suplicy, o projeto tem tido sua tramitação barrada pelo senador Magno Malta
(PR-ES), que apresentou recurso ao PL em maio deste ano, impedindo com que a matéria fosse remetida para
apreciação na Câmara.
38
De autoria do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) e da deputada Erika Kokay (PT-DF), o projeto se
baseia na Lei de Identidade de Gênero argentina para criar um marco legal ao tratamento dispensado pelo Estado
para travestis e pessoas trans. As audiências sobre o projeto na Câmara, em 2015, envolveram alguns tumultos
que colaboraram para que o projeto deixasse de ser votado.
39
Volto a tratar deste ato nos próximos capítulos.
40
Exemplos neste sentido são o projeto de “Lei de Combate à Heterofobia” (PL 7382/2010); o PL 6583/2013,
que estabelece um “Estatuto da Família”; o PL 01/2015, que visa instituir a “Escola sem Partido” e a retirada do
termo “gênero” do Plano Nacional de Educação aprovada pelo Congresso em 2015, desencadeando o mesmo
fenômeno em diversos Planos de Educação estaduais e municipais.
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Na cena política nacional dos anos 2010, a popularização das críticas aos direitos
LGBT promovidas por meio das alianças entre políticos conservadores, deputados pastores e
líderes religiosos não apenas passou a atingir públicos maiores, como acabou por fazer parte
de uma série de realinhamentos na conjuntura política nacional. As alianças políticas entre
conservadores, nacionalistas e pastores evangélicos acabaram em alguma medida
vislumbrando uma restauração na condução da política nacional de determinados valores nos
quais tinham concordância com a possibilidade de queda41 do governo Rousseff.
Se os opositores do movimento passaram a constituir novos arranjos em termos de
organização e aliança, é possível dizer o mesmo sobre os modos de engajamento e de atuação
da militância nos anos 2010.
Os mecanismos de participação política formulados e desenvolvidos na década
anterior passam a se tornar motivo de preocupação e crítica por setores do movimento. Havia
uma percepção da eficácia relativa dos conselhos, em especial aqueles de âmbito local, como
observam Aguião, Vianna e Guterrez (2014), mas também a nível do Conselho Nacional
LGBT. Além disso, o trânsito de militantes para dentro das gestões passou a ser motivo de
escrutínio em função de uma espécie de indefinição de papéis que, em algumas situações,
prejudicava a possibilidade de incidência que essas inserções poderiam oferecer. As autoras
argumentam que, para além das tensões dentro do movimento envolvendo acusações como
pelego e cooptado, o que merece destaque é uma inquietação crescente com os mecanismos
de participação popular implementados pelo Estado e os limites da gestão e do
acompanhamento de políticas efetivas para a implementação de direitos LGBT. Esta postura
crítica ao processo de institucionalização das demandas pode ser entendida por diversos
aspectos, dos quais destaco dois.
Há, por um lado, uma dimensão inerente ao alcance de demandas específicas de
segmentos políticos no reconhecimento do que é considerado como relevante para o Estado.
Por outro, os ciclos de conferências e a multiplicação de conselhos lograram em garantir
visibilidade ao movimento, mas não o suficiente para que as demandas LGBT pudessem ser
consideradas mais relevantes em fóruns e instâncias mais abrangentes, como argumentam
Aguião, Vianna e Guterrez (2014).

41

Na sessão parlamentar que conduziu ao impeachment de Rousseff em razão de acusação de crime de
responsabilidade fiscal, a palavra “família” foi repetida pelos parlamentares 136 vezes, superando as palavras
“corrupção” (65 vezes), “Deus” (59 vezes) e “evangélicos” (10 vezes). Importante ressaltar também que a luta
contra a corrupção passou a desempenhar um papel determinante nas mobilizações de rua em 2016 que
reivindicaram a saída do PT do governo federal, motivadas pelas revelações de escândalos financeiros por meio
da Operação Lava-Jato.
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Ao longo dos ciclos de conferência, o desgaste da atuação polílica pela via da
participação vai se intensificando, muito embora esse desgaste não signifique um rompimento
destas práticas ou um esvazimento dos espaços de formulação e negociação. Esta é uma
diferença relevante, pois, como dito, esta forma de operar políticas públicas no Brasil acaba
dependendo em grande parte da disposição dos movimentos sociais em participar do jogo
político institucional. Apesar das severas críticas feitas por militantes aos limites da
institucionalização de suas demandas, ainda há presente nos dias atuais dentro do movimento
um engajamento expressivo de militantes e grupos em conselhos regionais e locais, em
conferências e ao redor das coordenadorias. É a persistência deste engajamento que garante a
continuidade e, de certa forma, a existência destas instâncias.
Isto não impede afirmar, no entanto, que o uso das novas tecnologias digitais e os
impactos de processos políticos mais amplos tenham suscitado uma forma específica de
engajamento, diferente da lógica da participação política e, em alguns momentos, bastante
crítica ou desiludida a este formato. Para Facchini e Rodrigues (2017), esta crítica seria
direcionada sobretudo aos atores mais cotidianamente envolvidos em espaços de participação
socioestatais e à morosidade na consolidação de uma política de combate à discriminação. Já
a desilusão sentida por muitos militantes quanto à efetividade destes mecanismos acaba tendo
reflexos no reconhecimento das vitórias efetivamente alcançadas pelas políticas direcionadas
a LGBTs, que acabam sendo entendidas como “fragmentárias, pontuais e periféricas”, como
asseveram Aguião, Vianna e Gutterres (2014, p. 262).
Nessa perpectiva, Facchini e Rodrigues identificam que, desde o final dos anos 2000,
passou a ser cada vez mais difícil encontrar ONGs ou grupos ativistas com sedes abertas para
suas atividades na cidade de São Paulo. A redução e a burocratização dos financiamentos
teriam limitado os recursos a repasses municipais para projetos de prevenção de HIV/Aids. Os
pesquisadores salientam que, já na primeira metade dos anos 2010, passou a ser frequente
ouvir de militantes em conselhos e comitês técnicos federais uma frustração pelo fato de
“participarem de reuniões sem ter a certeza se tudo aquilo sairia algum dia do papel” (ibid.).
A redução do número de ONGs e grupos e o escassamento do aporte de recursos
também sofreram influência de outros processos políticos em diferentes escalas. Além das
alianças entre conservadores, religiosos, nacionalistas e liberais e dos impactos dos
escândalos de corrupção durante as administrações petistas, como discutido anteriormente, o
crescimento dos mecanismos de engajamento político pela internet e pelas mídias sociais
também causou um impacto significativo neste cenário. Refiro-me particularmente ao
estabelecimento de lutas anti-globalização iniciadas nos anos 2000 e que acabaram
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influenciando eventos de caráter nacional e global, como as manifestações de Junho de 2013
no Brasil, a Primavera Árabe no Egito e o Occupy Wall Street nos EUA. Não é o objetivo
desta pesquisa analisar os impactos destes processos na trajetória do movimento LGBT, mas
cabe ressaltar que o uso da internet e das mídias sociais com finalidade política passa a ganhar
novas gerações e a implicar em uma mudança nas estratégias de atuação política de
militantes, como será discutido com mais detalhes no Capítulo Tretas de Facebook.
É possível encontrar registros sobre a utilização da internet e das mídias digitais para
a atuação política de grupos e coletivos no Brasil já no final dos anos 1990. Como informam
Simões e Facchini (2009), são poucos os registros no movimento LGBT sobre este período
acerca do conteúdo dos debates, que circulavam em listas de discussão realizadas em grupos
de e-mail do qual participavam militantes cuja atuação se dava em redes de coletivos, grupos
e ONGs. O uso de plataformas digitais para a circulação de informação e para o
estabelecimento de conexões viabilizou um fluxo de trocas a partir de interações
geograficamente dispersas, o que antes era possível apenas por meio dos encontros
presenciais nos movimentos sociais.
Neste sentido, as clivagens geracionais, de trajetória, de raça e classe social emergem
como importantes diferenciadores das experiências de engajamento vividas por militantes.
Para Facchini e Rodrigues (2017), há um acirramento das tensões entre ativistas e
organizações que defendem princípios como horizontalidade e que são críticas aos
mecanismos negociais que o Estado oferece, de um lado, e aqueles com diferentes inserções
partidárias e/ou institucionais, do outro.
Os autores apontam três traços na virada dos anos 2010 que se combinam em
diferentes formas de engajamento: 1) a horizontalidade e a autonomia; 2) o uso da internet
com finalidade política mais estruturada do que a comunicação de eventos e discussões
pontuais ente organizações, como as listas ou grupos de discussões que predominaram até os
anos 2000 e 3) o caráter “espontâneo” e, em algumas ocasiões, lúdico, das ações ativistas.
Estes valores acabam por evocar uma variedade de formas de engajamento. Ao lado de
militantes que se dedicaram ao engajamento em espaços de participação socioestatal,
começam a surgir ciberativistas independentes que não apresentavam necessariamente
vinculação a alguma organização ou coletivo.
Lopes e Heredia (2014, p. 38) se referem a um “transbordamento dos limites estatais
da participação” presente nos estratos mais jovens de alguns movimentos, o que acaba
levando à produção de modalidades não institicuonalizadas de participação como o
ciberativismo, o midialivrismo, ou mesmo à criação de espaços de atuação política em lugares
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pouco receptivos a esta atuação, como o caso dos rolezinhos em shoppings centers. Para os
autores, fica cada vez mais evidente a existência de uma reivindicação por participar
politicamente em espaços e instâncias diferentes daqueles considerados importantes pelos
movimentos mais institucionalizados.
É possivel mapear a partir dos trabalhos de Aguião, Vianna e Guterrez (2015);
Facchini e Rodrigues (2015); Zanoli (2015); Falcão (2015); Carvalho e Carrara (2015);
Daniliauskas (2016) e Lima (2016) ao menos duas críticas dirigidas à avaliação das políticas
encabeçadas pelo governo e também a respeito da atuação do movimento LGBT.
Por um lado, há quem considere que as dificuldades no avanço dos direitos LGBT é
de algum modo inerente ao próprio modus operandi da criação de políticas públicas, o que
implica uma compreensão de que “na política que nem tudo o que é planejado é efetivamente
cumprido” (AGUIÃO; VIANNA; GUTERREZ; 2015, p. 258).
Por outro lado, empenha-se uma crítica aos militantes e grupos que ainda mantêm
uma relação de proximidade com as gestões e o governo. Expressões como cooptados,
vendidos e pelegos são destacadas pelas autoras para identificar algumas categorias de
acusação mobilizadas no movimento. Essas expressões identificam o que é considerado uma
falta de vontade política para disputar e negociar os termos oferecidos pelo governo e para
cobrar as falhas e omissões da gestão governamental. Ao questionar a capacidade destas
instâncias em dar consequência efetiva à implementação de direitos LGBT, os militantes
nelas envolvidos passaram a ser reconhecidos por parte da militância como “aparelhados” por
questões político-partidárias, motivo que os levariam a não comprar desgastes criticando as
ações do governo.
A disputa na e pela opinião pública e a atuação política com o objetivo de
desconstruir preconceitos apontados pelos autores, e também por Lopes e Heredia (2014),
acabam por distanciar em diversas ocasiões estas duas formas de atuação política. Para
Carvalho e Carrara (2015), é possível identificar processos aparentemente antagônicos no
movimento de travestis, mulheres transexuais e homens trans:
De um lado há maior institucionalização da luta política através da ampliação dos
canais de interação sócio-estatal e da geração de repertórios para tais interações na
esfera discursiva dos encontros presenciais em âmbito nacional, e por outro lado, um
processo de desinstitucionalização marcado pelo surgimento de coletivos avessos ao
diálogo com o Estado (potencializado pela falência financeira de diversas ONGs),
com práticas comunitaristas e repertórios gerados na esfera discursiva da internet.
(CARVALHO; CARRARA, 2015, p. 387).
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Carvalho e Carrara (2015) e Facchini e Rodrigues (2017) identificam neste processo
uma polarização no vocabulário da militância LGBT, que passa pela troca de acusações entre
cooptados ou caretas versus inconsequentes e radicais. Algumas clivagens geracionais
podem ser observadas por meio destes conflitos, de acordo com os autores. Por um lado, é
possível encontrar militantes mais velhos marcados por uma trajetória de exclusão e baixa
escolaridade e que enfaziam a participação em fóruns e redes ativistas, comissões, comitês e
conferências como espaços privilegiados de atuação e argumentando que pouca coisa se
conquista de fato pela internet. Por outro lado, é perceptível a inserção de ativistas mais
jovens que já ingressaram no ensino superior ou pretendem fazê-lo, situação em que os
autores destacam os impactos relacionados ao direito do uso do nome social em escolas,
universidades e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Isto possibilita também com que a atuação política envolva cada vez mais o ambiente
universitário, que passa a ser transformado em palco da ação política. Nunes (2016) e
Carvalho e Carrara (2015) idenficam ainda a retomada de uma reivindicação do
transfeminismo no Brasil meio a um campo político gerado por meio da esfera discursiva da
internet e que tem se concentrado sobretudo na desconstrução de preconceitos e na mudança
de mentalidades.
Neste sentido, Facchini e Rodrigues (2017) apontam duas modalidades de críticas a
uma atuação mais institucional. A expressão movimento social organizado, que começa a ser
reinterpretada com algum escárnio para identificar a militância com inserção em grupos e
associações, passa a sofrer críticas em razão de sua suposta cooptação e falta de vinculação
com o cotidiano dos sujeitos. Além disso, um outro conjunto de críticas se direciona à atuação
política a partir de um repertório marcado por reivindicações relacionadas às identidades
políticas em jogo, com o objetivo de questionar as possibilidades de engessamento ou de
essencialização destas identidades.
Concordando com os autores, creio que estas críticas muitas vezes atravessam o
campo da reflexão e, em alguns momentos, acabam por se traduzir em posturas um tanto
reativas às possibilidades de negociação com o Estado, implicando não raro no que Carvalho
e Carrara identificam como uma desvalorização de processos de negociação coletiva que
serão objeto de análise do capítulo 2. Neste sentido, destaca-se a multiplicação de
manifestações e intervenções de caráter individual, nas ruas e especialmente nas redes sociais,
o que implica na necessidade de um enunciado que leve em consideração a enunciação de si
próprio, compreendendo que os discursos partem de lugares de fala porque são forjados a
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partir de uma experiência particular atrelada à trajetória de vida do militante, dinâmica que
tratarei no capítulo 3.
*
Busquei ao longo deste capítulo apresentar eventos que permitem traçar alguns
percursos importantes na trajetória do movimento LGBT. O caráter anti-autoritário e avesso à
política institucional do primeiro período do movimento então denominado homossexual
passou a ser substituído gradualmente, ao longo dos últimos trinta anos, pela possibilidade de
ingerência nos processos de produção e controle de políticas públicas. O impacto da epidemia
de HIV, noticiada pelos jornais como uma peste gay, além da proposição de uma Assembleia
Constituinte e do restabelecimento da democracia, passaram a exigir do movimento uma
reconfiguração de seus pressupostos de organização que descortinou novos desafios e
possibilidades.
Estas transformações permitem entender melhor as relações entre história e ação que
acabam sendo estabelecidas e que entram em embate na atuação do movimento. Este embate
se torna mais evidente a partir da utilização por militantes de expressões como avanços e
retrocessos, que acentuam uma perspectiva de atuação - bastante predomintante ao longo dos
anos 2000 e 2010 - que visava garantir conquistas ao movimento, ainda que atrasos e recuos
pudessem ocorrer. Ao mesmo tempo, a multiplicação de arranjos e as discussões sobre
visibilidade e empoderamento são aspectos que participam da atuação de um movimento que
age na tentativa de compôr um quadro de como as coisas realmente são, de atingir uma
representatividade ou uma participação que estão sempre a serem alcançadas, além de superar
uma história de assimetrias causadas pelas invisibilidades.
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3 Disputas Socioestatais
Neste capítulo, apresento algumas análises sobre a mobilização criada em torno da
eleição, do empossamento e da atuação do Conselho Municipal de Políticas LGBT da cidade
de São Paulo durante os anos 2015 e 2016. Ao longo deste período, foi possível observar que
a inserção de militantes, grupos e associações do movimento LGBT em espaços de
participação e controle socioestatais, como Conselhos e Conferências, acabou por revelar uma
rede de entidades, instituições religiosas, grupos de mães de LGBTs, famílias LGBT, casas de
acolhimento, ONGs, grupos de advogados ativistas, dentre uma outros formatos
organizativos. A pluralidade destas inserções com o intuito de participarem da proposição,
implementação e controle de políticas públicas e financiamentos envolve a presença ativa em
reuniões e plenárias que são marcadas por conflitos e pela capacidade de negociação e de
composição de interesses entre os participantes.
Tanto nas reuniões como nas manifestações de rua, nas paradas e nas caminhadas, há
uma série de efeitos implicados nestes fenômenos, que podem vir a incidir sobre a afirmação
de identidades, a constituição de legitimidade política e as estratégias de engajamento
mobilizadas por diferentes militantes. Durante a pesquisa, o uso da internet e das redes sociais
por parte de conselheiros, gestores e militantes, bem como a incorporação de repertórios
gestados em grande medida por novas gerações de militantes mais notabilizados pela sua
atuação na rede, são alguns dos fenômenos que chamam a atenção e que serão tratados neste
capítulo. Da mesma maneira, ressalto o impacto de eventos de escalas distintas, mas não por
isso desvinculadas, no universo político de atuação do movimento, tal como a crise política
que assolou o governo federal ao longo deste período e que derivou no impeachment da
presidente Dilma Rousseff.

3.1 Uma nova gestão no Conselho: alguns antecedentes
Se você pretende acompanhar o novo Conselho, é bom você começar a se inteirar
sobre a confusão que está sendo o fim dessa gestão atual. A sugestão feita por Paulo Iotti,
então presidente do GADvS42, foi bastante repetida pelos conselheiros da gestão 2013/2014
conforme eu passava a conhecê-los.

42

O Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero tem papel importante na atuação em tribunais e
cortes em matérias pró-LGBT, tendo sido parte como amicus curiae (ou “amigos” da corte”, entidade ou
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Quando iniciei esta pesquisa, em janeiro de 2015, o Conselho Municipal de Atenção
à Diversidade Sexual (CMADS) estava passando por um processo de reestruturação, como
foi dito algumas vezes por gestores e conselheiros. O conselho havia sido estabelecido em lei
havia cerca de dez anos, por meio de um decreto municipal da gestão do então prefeito José
Serra (PSDB). Sua consolidação43 de fato ocorreu em 2008 pela gestão de Gilberto Kassab
(PSDB), fruto da pressão do movimento LGBT paulistano pela efetivação de mecanismos de
participação e fiscalização sócio-estatal na cidade. A reestruturação a que se referiam
gestores, militantes e conselheiros tinha, portanto, não apenas um caráter de implementar
modificações apontadas como necessárias a partir da própria experiência acumulada ao longo
dos anos, mas também aludia à necessidade de incorporar transformações pelas quais passava
o movimento LGBT local.
Ao mesmo tempo, a reestruturação permitia verificar a eficácia das estratégias
políticas adotadas ao longo das diversas gestões e também por meio de outras experiências de
implementação de conselhos e coordenadorias. As alterações na composição e nas regras do
conselho já vinham de gestões passadas, e passaram a se acentuar com a emergência de uma
tensão sobre a concepção de representatividade popular entre a sociedade civil e a sociedade
civil organizada. Num primeiro momento de funcionamento do Conselho, coube ao Fórum
Paulista LGBT a nomeação dos representantes da sociedade civil. Com o decorrer das
gestões, foi sendo instituída a possibilidade de representantes individuais, ou sociedade civil,
e não mais apenas ONGs, grupos e entidades, denominadas então como sociedade civil
organizada. Isso fazia com que militantes pudessem se candidatar sem que necessitassem
representar uma ONG ou entidade.
O pano de fundo disso é permeado pela disputa de concepções entre formatos de
participação socioestatal que remetia ao PSDB e a possibilidade de candidaturas individuais,
por um lado, e o PT e a representação via coletivos e associações, por outro. Esse contexto
permite compreender a defesa realizada por diversos militantes - muitos deles, se não a
maioria, com vinculação partidária – sobre a possibilidade de candidaturas individuais para a
representação da sociedade civil também como um modo de questionar a implementação
regras que poderiam favorecer a entrada no Conselho de diversos militantes de grupos e
instituição que participa de processo judicial de grande relevância e impacto social provendo informações
relevantes para a corte) de ações no Supremo Tribunal Federal que causaram impacto para a população LGBT
brasileira, como aquela envolvendo o uso do nome social para travestis e pessoas trans sem necessidade de
procedimento cirúrgico prévio. O grupo foi idealizado em 2010 e adquiriu registro de obtenção em 2012, de
acordo com a documentação disponível no site do GADvS. http://www.gadvs.com.br/ <Acessado em 8 de
setembro de 2016>
43
Por meio do Decreto Municipal 14.667 em 14 de janeiro de 2008.
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associações que eram vinculados ao PT. A reestruturação do Conselho que eu passo a
acompanhar em 2015, portanto, pode ser entendida como um terceiro momento marcado pela
tentativa de composição dos dois formatos.
Ao longo da primeira década de atuação do CMLGBT, o movimento LGBT havia
passado por dois ciclos importantes de Conferências a nível municipal, estadual e nacional,
em 2008 e 2011. As diferenças percebidas por pesquisadores como Aguião (2014) em relação
ao otimismo da militância na primeira conferência nacional e o tom crítico que marcou o
encontro em 2011, como discutido no capítulo 1, auxiliam a compreender um cenário de
transformações importantes na relação do movimento com a gestão pública a nível nacional.
Apesar das especificidades que marcam a relação de organizações LGBT locais com
as gestões dos conselhos e coordenadorias estaduais e municipais, frequentemente militantes
com trânsito nacional em eventos e conferências avaliavam que pouco havia sido conquistado
nestes últimos anos, sugerindo uma percepção mais ampla sobre a efetividade destes
mecanismos. Isto acabou por gerar efeitos diversos nas atuações em âmbito local, sobretudo
tendo em vista que este formato de atuação dependia das competências que cada ente
federativo dispunha para legislar e tutelar a nível do executivo e do legislativo.
Além disso, a vitória de Fernando Haddad, ao representar a volta do Partido dos
Trabalhadores à administração pública paulistana, também sinalizava a expectativa de muitos
militantes com o desenvolvimento de políticas sociais consistentes - dentre as quais se
inseriam as políticas LGBT - em um governo cuja base de apoio eleitoral contou com a
adesão de coletivos, associações e militantes LGBTs.
Vale também dizer que a minha entrada se deu pela via da sociedade civil e não do
poder público, haja vista meu interesse em compreender os engajamentos em curso de
militantes LGBT nesta frente de atuação dos conselhos e conferências. Isso me fez dedicar a
atenção para as críticas tecidas por alguns conselheiros e ex-conselheiros da sociedade civil a
respeito da postura da Coordenação de Políticas LGBT da cidade de São Paulo. Desde
fevereiro de 2014, a pasta estava a cargo de Alessandro Melchior, filiado ao PT e atuante no
movimento de juventude e LGBT, ocupando, assim, uma posição híbrida entre gestor e
militante.
Além de Paulo e Felipe, passei a acompanhar mais de perto a atuação de Dimitri
Sales e André Pomba. A atuação de Paulo já naquele período era bastante notabilizada pela
sua inserção em processos judiciais de ampla repercussão para o movimento LGBT. Além da
direção do GADvS, Paulo havia atuado como assessor jurídico do então Centro de Referência
em Direitos Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia (CCH), atualmente chamado

73

Centro de Cidadania LGBT, e da Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual (CADS),
que foi rebatizada para Coordenação de Políticas para LGBT. Felipe havia sido eleito
representante dos homens gays no biênio 2013/2014 e também fazia parte do GADvS, além
de ser militante da setorial LGBT do PSOL de São Paulo.
Assim como Felipe e Paulo, Dimitri também era advogado, além de ter sido
presidente do Conselho Municipal e o primeiro gestor a assumir a Coordenação de Políticas
para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, criada em 2009 na gestão do então
governador José Serra. Já André, mais conhecido como “Pomba”, havia sido eleito como
representante dos bissexuais para o biênio 2013/2014 do Conselho Municipal de São Paulo e
era mais popularmente conhecido por ser o DJ residente do Clube ALôca, uma conhecida
balada voltada para ao público LGBT na região central da cidade. Pomba também havia sido
conselheiro em gestões anteriores, além de ter atuado na Diversidade Tucana, setorial LGBT
do PSDB, e posteriormente migrado para o Partido Verde e concorrido a vereador em alguns
pleitos pela legenda.
Desse modo, a reestruturação do Conselho envolvia interesses e reivindicações de
diversos grupos e entidades do movimento LGBT de São Paulo. A começar pelo nome, que
até então constava no decreto como Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual e
que, de acordo com o instrumento44, direcionava-se para à população à época denominada
oficialmente GLBTT da cidade de São Paulo. Além da mudança de alguns arranjos
administrativos, que passava pela alteração de secretarias municipais e suas atribuições, havia
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O rol de competências atribuídas pelo Decreto Municipal 46.037 de 4 de julho de 2005 vale ser destacado:
Art. 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, órgão consultivo vinculado à
Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual, da Secretaria Especial para Participação e Parceria, com as
seguintes atribuições:
I - assessorar e acompanhar a implementação de políticas públicas de interesse das pessoas com orientação
GLBTT;
II - propor ao Coordenador da Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual o desenvolvimento de
atividades que contribuam para a efetiva integração cultural, econômica, social e política do segmento
GLBTT;
III - analisar e avaliar propostas de parcerias, convênios, termos de cooperação e outros afins que forem
endereçados à Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual;
IV - propor, avaliar e acompanhar a realização de cursos de aperfeiçoamento, capacitação e atualização, na
sua área de atuação, a serem ministrados no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,
bem como da sociedade civil (organizações não-governamentais); V - fomentar o estabelecimento de laços de
cooperação entre a Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual e as instituições acadêmicas,
autárquicas, organizações profissionais, empresariais, culturais e outras relacionadas às suas atividades;
VI - pronunciar-se sobre matérias que lhe sejam submetidas pelo Coordenador da Coordenadoria de Assuntos
de Diversidade Sexual;
VII - colaborar na defesa dos direitos das pessoas com orientação GLBTT, por todos os meios legais que se
fizerem necessários;
VIII - elaborar seu regimento interno.
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uma necessidade expressa por Paulo e por conselheiros como Felipe de rediscutir as
competências do conselho.
O rol disposto no artigo 1o do Decreto trazia verbos como “assessorar”, “propor”,
“analisar”, “avaliar”, “acompanhar”, “pronunciar-se”, “colaborar” e “elaborar”. À exceção do
último, que dizia respeito especificamente à competência do conselho para instituir seu
próprio regimento interno, todos os outros incisos do rol de competências deixavam evidente
que o desenho institucional do Conselho Municipal proporcionava uma instância de caráter
consultivo. Isto era apontado como um problema por muitos militantes. O argumento
utilizado dizia respeito à efetividade destes mecanismos, que estaria diretamente relacionada à
capacidade de ingerência da sociedade civil organizada nestes processos.
No caso específico do então Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual,
isso se traduzia na necessidade de atribuir competências de caráter deliberativo às atividades
do colegiado. Quando comecei a participar das reuniões da nova composição do Conselho,
era comum ouvir representantes da sociedade civil citando exemplos como o Conselho
Municipal de Saúde (CMS)45 da cidade, que em razão de seu caráter deliberativo, tinha papel
ativo na formulação, implementação e avaliação das políticas municipais e era considerado
um exemplo de sucesso a ser seguido.
A expectativa de que a reestruturação acabasse coincidindo com o final da gestão
2013/2014, de modo a surtir efeitos já na composição seguinte, acabou sendo frustrada. O
atraso na elaboração de um edital que convocasse novas eleições para o conselho durante
2014 foi um componente fundamental para que os trabalhos do Conselho praticamente se
interrompessem ao longo de 2015.
Com o objetivo de elaborar o processo de eleição, o Conselho reuniu-se em 2015 por
três vezes, em 21 de janeiro 25 de fevereiro e 16 de março. Foram nestas três reuniões que o
Conselho discutiu a viabilidade jurídica da manutenção de seus membros. Na primeira
reunião, providenciou-se a prorrogação da composição vigente até que se realizassem novas
eleições. Uma Comissão Eleitoral foi instituída na reunião do 25 de fevereiro e viabilizada na
reunião seguinte. Passei a acompanhar as atividades do Conselho neste período de transição, o
que me possibilitou tomar nota de algumas das discordâncias e conflitos que se tornariam
recorrentes ao longo da pesquisa.

45

Há uma quantidade considerável de trabalhos sobre o Conselho Municipal de Saúde da cidade de São Paulo
que enfatizam a importância do seu caráter deliberativo na consecução das gestões. Para uma análise mais
detalhada, ver Carvalho (1995, 1997 e 1998), Coelho (2004), Coelho e Veríssimo (2004) e Sampaio (2006).
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No início de 2015, antes mesmo de se dar início o processo eleitoral, algumas
acusações em relação à Coordenadoria passaram a circular em redes como o Whatsapp e o
Facebook. Por meio de uma publicação de Janaina Lima, então presidente do Conselho
Municipal LGBT e representante travesti pela sociedade civil, foi divulgada uma carta
relatando sobre a demora na transição de gestões e enfatizando ações tomadas por parte do
poder público as quais considerava ser um golpe contra a sociedade civil, marcando um ano
de retrocesso nas políticas de diversidade sexual. Transcrevo-a abaixo em seu inteiro teor:
CARTA ABERTA DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ATENÇÃO À DIVERSIDADE SEXUAL SOBRE O RETROCESSO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS LGBT NA CIDADE DE SÃO PAULO EM 2014
Prezado Prefeito Fernando Haddad
Prezado Secretário de Direitos Humanos e Cidadania Eduardo Suplicy
Prezado Secretário Adjunto Rogério Sotili
Nós, representantes da sociedade civil do Conselho Municipal de Atenção à
Diversidade Sexual, queremos através desta carta aberta encaminhar este relatório.
Infelizmente informamos aos senhores que o ano de 2014 pode ser sem dúvida
considerado o que mais retrocesso apresentou em termos de políticas públicas para a
diversidade sexual na cidade de São Paulo, depois de anos se expandindo.
2014 foi o ano em que a sociedade civil do Conselho Municipal travou embates
mensais nas reuniões ordinárias com a Coordenadoria de Políticas LGBT
(CPLGBT), com Alessandro Melchior à frente. Inúmeros problemas como o atraso
de vários meses das bolsas do POT (Programa Operação Trabalho) para travestis e
transexuais, o fechamento e a não reabertura do Autorama (espaço de sociabilização
LGBT no Parque do Ibirapuera), apesar de todo o esforço do Conselho na
elaboração do Programa Autorama Legal, frustraram a sociedade civil. Houve
também um grave problema com a Associação da Parada do Orgulho LGBT,
informando que pela primeira vez, em 18 anos, foi prejudicada e preterida na
organização das atividades do 18º Mês do Orgulho LGBT de São Paulo pela
CPLGBT.
Tudo que foi comprometido para 2014, e tinha orçamento previsto, ficou para 2015:
a mudança do CCH (Centro de Combate a Homofobia) para o Largo do Arouche, a
unidade móvel, o projeto Transcidadania, a política de saúde integral LGBT, o CCH
na zona leste. A execução das metas ficou bem abaixo do estimado ou esperado. Em
carta enviada em 19 de janeiro pela presidente do conselho, Janaina Lima,
praticamente todos os assuntos dos quais foram solicitadas devolutiva pela
CPLGBT, encontravam-se em atraso sob alegações de ser algo ‘inerente ao poder
público’.
Porém, a cisão ocorreu quando a Coordenadoria impôs uma alteração de forma
unilateral no decreto do Conselho, aprovada por uma comissão minoritária e nunca
deliberada pelo próprio conselho com a alegação de ‘falta de quórum’. O decreto
acaba com o que de mais importante existia no Conselho paulistano: a divisão
equânime por segmentos e independência de entidades. O novo decreto reduz de 15
para 7 vagas os segmentos, priorizando 8 vagas para ONGs, conselhos de classe e
coletivos. Isso faz com o que o conselho perca independência que vem
empreendendo durante toda sua existência. A farsa foi amplificada em audiências
públicas e consulta online, já que foram rechaçadas praticamente todas as propostas,
mantendo intacta a fórmula imposta, mais conveniente ao governo.
Nesse tema, cabe destacar que o coordenador da CPLGBT, Alessandro Melchior,
realizou um verdadeiro golpe contra a sociedade civil no Conselho Municipal LGBT
ao invocar a necessidade de um suposto ‘quorum’ que nunca existiu na história do
Conselho, claramente para conseguir impor a posição do Poder Público. Para que o
quorum não fosse atingido, o poder público deixou de enviar seus representantes a
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reuniões do conselho. O jurista Paulo Iotti destacou que pela Constituição Federal
ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei ou, no caso, pelo menos de
decreto, regimento ou norma infralegal que o imponha, mas o coordenador não
aceitou dialogar, inclusive invocando o subterfúgio de que Vossa Excelência, o
Prefeito, é quem tomaria a decisão definitiva. Como aliás sempre foi a regra, já que
nas eleições anteriores, o prefeito simplesmente adotou a fórmula aprovada pelo
conselho. Desta vez, a diferença é que a mudança imposta pela CPLGBT, não foi
aprovada pelo Conselho.
Para piorar, o mandato do atual conselho expirou, sem que um novo conselho fosse
empossado ou mesmo eleito (o decreto sequer foi assinado pelo prefeito). Pela
primeira vez desde sua implementação, São Paulo ficou sem reuniões do conselho,
mesmo com uma demanda forte da necessidade de participação. Foi nos dito que
aquela seria a última reunião, pois a seguinte já reuniria a comissão eleitoral, o que
não ocorreu. Sob muita pressão, a CPLGBT aceitou realizar uma reunião em janeiro.
A sociedade civil lotou o auditório do CRD (Centro de Referência da Diversidade) e
ficou combinado que o conselho se manterá ativo até a posse do futuro conselho. O
novo conselho terá em suas mãos a organização da 3ª Conferência Municipal LGBT,
apesar de todos sabermos da falta de implementação das propostas das anteriores
(em 2008 e 2011).
Temos, porém, que fazer referência positiva à criação de vagas para a população
LGBT no Centro de Acolhida Zaki Narchi na zona norte de São Paulo e de algumas
ações culturais na região central (principalmente no Largo do Arouche), embora
consideremos insuficientes ante as necessidades da nossa população.
A sociedade civil do conselho conclama que o prefeito Fernando Haddad, somente
assine o decreto de conselho municipal LGBT, se este tiver de volta a fórmula
original de equidade entre os segmentos (LGBTTT), sem a inclusão de ONGS,
conselhos de classe e coletivos.
A sociedade civil do conselho conclama que o novo Secretário de Direitos Humanos
e Cidadania Eduardo Suplicy, ao qual a CPLGBT é vinculada, promova reais
mudanças na Coordenadoria LGBT, tornando-a mais efetiva e aberta ao diálogo
franco com a sociedade civil.
Janaina Lima – Presidente do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual
de São Paulo

O conteúdo do texto de Janaina, que circulou em grupos fechados no Facebook
envolvendo militantes de diversas cidades e estados, enfatizava uma série de pontos de
conflitos. Havia imbuído na sua crítica e nos comentários de outros conselheiros um certo
descontentamento particular a relação da sociedade civil com a gestão Haddad. As
expectativas em torno da sua eleição acentuaram ainda mais as cobranças que já vinham
sendo realizadas ao longo das gestões anteriores do Conselho. Ao mesmo tempo, tanto a carta
quanto os protestos de alguns militantes em blogs e perfis nas redes sociais se direcionavam a
aspectos bastante relacionados aos trâmites institucionais necessários para se realizar a
transição de gestões no Conselho. Tratava-se, portanto, de críticas direcionadas tanto à gestão,
de forma mais geral, como aos gestores, de modo mais específico.
Considero relevante salientar estas duas dimensões das críticas, sobretudo aquelas
publicadas no ambiente digital da internet, pois acredito que militantes LGBTs envolvidos em
processos como o de transição de gestão de um Conselho utilizam as mídias sociais com
finalidade política de modo sensivelmente distinto daquele empregado por novos formatos de
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ativismo LGBT e trans nas redes sociais. Discuto estes arranjos no capítulo a seguir, mas vale
adiantar que o uso político dos veículos de comunicação digital entre os militantes que
acompanhei no Conselho funcionava mais propriamente para difusão de informações e
notícias, editais e programas. Mesmo as discussões e acusações de que participavam
geralmente diziam respeito a algum fato ou acontecimento relacionado a uma reunião,
encontro, decisão ou omissão do poder público. Certamente a utilização das redes sociais por
cada militante é bastante variável, ainda mais levando em consideração seu uso pessoal ou
mesmo o engajamento no ambiente digital com discussões políticas que extrapolem temas que
concernem diretamente ao movimento LGBT. De todo modo, ressalto que há especificidades
no modo como diferentes militantes se envolvem com a internet e as mídias sociais e que
revelam diferenças mais amplas de concepção sobre luta e engajamento, o que implica em
compreender a relação do movimento LGBT com a internet a partir destas diferenças, como
será demonstrado mais a frente.
A carta de Janaina se dirigia ainda a medidas que vinham sido implementadas e que
foram interrompidas e outras que ainda não haviam tomado forma na atual gestão. Ela citou
como exemplos o atraso nas bolsas concedidas pela Secretaria Municipal do Trabalho a
travestis e pessoas trans de baixa renda, além do fechamento do Autorama, espaço localizado
nas imediações do parque do Ibirapuera e que era conhecido pela circulação de LGBTs e por
ser um local de pegação particularmente entre gays. Neste sentido, considero importante
ressaltar que há refletido nestas críticas um formato de atuação bastante pautado na avaliação
e na fiscalização das políticas implementadas pelas gestões públicas.
Seja em relação a iniciativas e benefícios estatais, ou quanto ao uso de equipamentos
públicos da cidade, ou mesmo sobre a implementação de equipamentos e serviços específicos,
como a transferência do CCH (depois renomeado Centro de Cidadania LGBT) e de políticas
públicas de mais longo alcance envolvendo diversas secretarias, como o mencionado
programa Transcidadania46, o caráter contundente e por vezes acusatório da carta e das
críticas de outros militantes era justificado em função dos prejuízos que uma demora na
tomada de determinadas decisões poderiam acarretar no cotidiano de pessoas LGBT.
Há, portanto, uma preocupação bastante atrelada a uma lógica na qual os
representantes devem não apenas implementar medidas positivas e divulgar posicionamentos,
46

O programa Transcidadania tem sido considerado desde o seu surgimento uma política de referência para
outras cidades e estados. Lançada pela administração de Fernando Haddad, o programa foi elaborado ao longo
da gestão de Julian Rodrigues frente à Coordenadoria e acabou sendo lançado no final de janeiro de 2015 por
Melchior. O objetivo principal do programa consiste em elaborar política municipal a travestis e transexuais
envolvendo diversas secretarias capaz oferecer atenção integral envolvendo saúde, educação e a concessão de
uma bolsa para custear despesas básicas das e dos usuários.
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mas efetivamente fazer parte do cotidiano da condução da política institucional. Creio que a
observação atenta destes conflitos auxilia a compreender melhor acusações como aquelas de
“vendidos”, “pelegos” e “cooptados”, direcionadas de forma genérica a militantes com
inserção mais institucional para enfatizar a ausência de caráter crítico em suas atuações
políticas. Acusações que, em muitas situações, não apenas deixam de proceder, como também
acabam por tomar gestores públicos e representantes da sociedade civil como lados
equivalentes nestes arranjos institucionais.
A acusação de que representantes do poder publico teriam intencionalmente se
omitido de uma reunião, com o objetivo de não atingir o quórum mínimo necessário para
instalação da reunião, deixa ainda mais evidente a mobilização de estratégias regimentais
frequentemente acionadas nestas disputas. A necessidade de dominar um determinado
repertório técnico e certo traquejo político para participar destes espaços, ao mesmo tempo,
colabora para que estas experiências de engajamento sejam bastante circunscritas às pessoas
que vivenciaram estes processos de dentro, o que implica muitas vezes em um descompasso
entre críticas feitas por ativistas de diferentes gerações e com inserções políticas variadas.
A então presidente do Conselho Municipal ainda denunciou o processo de
elaboração de um edital para novas eleições e da composição de uma Comissão Eleitoral por
parte do Coordenador em atividade. A acusação se referia à possibilidade de aprovação de um
instrumento normativo que consolidasse alterações consideradas nocivas ao movimento
LGBT, e que acabou sendo sancionado pela prefeitura por meio do Decreto nº 56.096, de 05
de maio de 2015.
O decreto, que rebatizou o colegiado de Conselho Municipal de Atenção à
Diversidade Sexual para Conselho Municipal de Políticas LGBT (CMLGBT), acabou por
reduzir as vagas então destinadas às candidaturas por segmentos, além de ter alterado a
própria conformação entre os segmentos. Antes alteração realizada pelo decreto, as cadeiras
relativas à sociedade civil eram dispostas entre cinco segmentos, cada um com direito a três
vagas correspondendo a dois titulares e um suplente: gays, lésbicas, bissexuais47, travestis,
transexuais e transgêneros, sendo as duas últimas contabilizadas como sendo um único
segmento. Com a nova medida, as vagas passaram a corresponder a um titular e um suplente
para cada um dos seis segmentos: gays, lésbicas, bissexuais, travestis, homens trans e
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Mesmo após a alteração, a cadeira destinada a bissexuais continuou correspondendo a uma única
representação, apesar da reivindicação de alguns setores do movimento para que se contemplasse homens e
mulheres bissexuais em assentos diferentes.
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mulheres trans. Além disso, foram atribuídas duas vagas para três modalidades de entidades
representativas: ONGs, conselhos de classes e coletivos.
Por um lado, portanto, o decreto inovava ao introduzir categorias que incluíam
reivindicações emergentes como a dos homens trans, além de retirar a categoria de
transgêneros, que funcionava de certo modo como um segmento distinto de travestis e
transexuais, o que passou a corresponder cada vez menos com os próprios critérios de
classificação e reconhecimento adotadas pelo movimento. Por outro lado, o governo
municipal manteve firme a decisão de incluir entidades representativas como parte da
sociedade civil, desagradando muitos militantes que viam nessa alteração uma possível
ameaça de desequilíbrio da composição do Conselho, tendo em vista a possibilidade de uma
ou mais entidades eleitas serem alinhadas à gestão Haddad.
Na carta, Janaína deixou esse incômodo expresso na forma de uma possível perda de
independência por parte da representação da sociedade civil. Quanto a este aspecto, creio que
as tensões derivadas das diferentes concepções de gestão participativa e participação
socioestatal entre governos petistas e tucanos, como discutido no capítulo anterior, tendem a
ser reforçadas com o lançamento do edital em 2015. As alterações realizadas no Conselho
Municipal durante a gestão Haddad, a meu ver, imprimem a necessidade de participação de
entidades representativas como parte constitutiva da sociedade civil organizada, tanto quanto
as representações por segmentos.
Há diversos elementos importantes a serem ressaltados na carta de Janaína a respeito
dos posicionamentos adotados pela militância engajada no conselho a respeito das alterações
que tomaram curso no inicio de 2015. Chamo a atenção para um último ponto, a respeito da
denúncia sobre o processo de criação de uma comissão responsável pelas novas eleições.
Janaina avaliou o processo de elaboração do edital como uma farsa, chamando a atenção para
algumas atitudes desempenhadas pelo poder público tidas como unilaterais. Em artigo
publicado no blog A Coisa Toda após a eleição, Felipe Oliva realizou uma avaliação a
respeito da constituição do edital que viabilizou a Comissão Eleitoral:
Normalmente a organização da eleição de conselhos participativos é feita por uma
comissão eleitoral composta por representantes da sociedade civil e do governo. De
acordo com a regulamentação antiga [Artigo 2º parágrafo 2º do Decreto nº 46.037 de
04.07.2005 com redação alterada pelo Decreto nº 51.031 de 22.02.2010], a comissão
eleitoral seria formada por três membros: o presidente do conselho, um
representante da sociedade civil e um representante do governo. O decreto que
reformou o Conselho LGBT previu simplesmente que a eleição seria regulamentada
por comissão eleitoral em edital específico [Artigo 7º do Decreto nº 56.096 de
05.05.2015 (Anexo I)] – deixando de dizer como a própria comissão eleitoral seria
formada. Na ausência de previsão, o coordenador de políticas LGBT, Alessandro
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Melchior, propôs que a comissão fosse formada por duas pessoas do governo e duas
da sociedade civil, cabendo ao presidente do Conselho decidir em caso de
divergência. Como o desempate caberia ao presidente do Conselho, era importante
saber quem ocuparia essa posição. A presidência do Conselho é revezada
anualmente entre governo e sociedade civil. Em 2014, a presidência do Conselho
coube a Janaína Lima, representante [pelas travestis] da sociedade civil. Como 2014
também foi o último ano do mandato dos representantes da sociedade civil, para
evitar descontinuidade dos trabalhos do Conselho, era necessário que a eleição
ocorresse ano passado. O governo, porém, atrasou as eleições e, ao final de 2014,
por ocasião do término dos mandatos dos representantes da sociedade civil, lembrou
que cabia renovar a presidência do Conselho, que agora devia passar para o governo.
Assim, por meio dessa manobra, Alessandro Melchior tornou-se presidente do
Conselho LGBT de São Paulo, com poderes, portanto, para definir eventuais
discordâncias dentro da comissão eleitoral. Isso significa que, se a sociedade civil
decidir algo sobre como eleger seus próprios representantes e o governo não
concordar, cabe a este decidir o que prevalece. Em: OLIVA, Felipe. Eleições do
Conselho LGBT paulistano de 2015. A coisa toda. Disponível em
http://acoisatoda.com/2015/09/24/eleicoes-do-conselho-lgbt-paulistano-de-2015/
Postado em 24 de setembro de 2015. Acessado em 11 de abril de 2016>

Tanto Felipe como Janaina chamaram a atenção para uma certa disposição do poder
público em deliberadamente retardar algumas decisões de modo a garantir vantagem na
composição de núcleos deliberativos e operativos. Sem dúvidas, há outras interpretações
possíveis para a sequência de atrasos que levou ao prolongamento da gestão eleita em 2012,
implicando na inatividade do conselho em 2015. Alguns membros da Coordenadoria
Municipal de Políticas LGBT alegaram à época que a reestruturação do Conselho havia
tomado mais tempo do que o planejado, atrasando a agenda que previa a transição de gestões.
Essas dinâmicas revelam uma intensa disputa em torno de cada etapa destes
mecanismos de participação socioestatal. A recorrência constante destes pontos de conflito
admite argumentar haver por parte da militância um constante aprendizado a respeito do
funcionamento do poder público e das estratégias necessárias para produzir uma noção de
população para quem a consecução destas políticas será destinada.
Neste sentido, Aguião (2014, p. 148) argumenta que a fabricação da “necessidade de
ofícios” bem como os processos de “formalização e institucionalização” por que passam os
ofícios; as “disputas por espaço de poder”; a “produção de enquadramentos”; e as disputas por
“enunciações legítimas” - para recuperar os termos empregados pela autora e que descrevem
com precisão algumas características destes mecanismos de participação -, acabam por indicar
que estes formatos de atuação política prescindem de negociações cotidianas entre o poder
público e a sociedade civil. Este é um ponto importante de ser levantado, ainda mais se
considerarmos que a participação de militantes LGBTs no Conselho em geral deriva da
atuação política em grupos e entidades, associações, partidos, ONGs, etc.
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Isto implica em dizer que, por mais que os pontos de conflitos ocorram com
determinada frequência nestes espaços, há um elemento característico deste formato de
atuação que pode ser traduzido como uma disposição para a negociação. Trata-se, a bem
dizer, de um elemento fundamental para o funcionamento de um Conselho, de modo que
mesmo a disposição para negociar pode ser contestada por ambos os lados, e frequentemente
o é, mas ainda assim prescinde da permanência de um “contraditório”, ou seja, da percepção
de que a execução de uma politica pública ou mesmo do aparato institucional necessário para
promovê-la depende do convívio com opiniões distintas, quando não contrárias, e de atitudes
e posturas nem sempre bem aceitas.
Isso não significa dizer essa dinâmica de composição e disputa de interesses tenha
sempre êxito em garantir que os diferentes atores envolvidos participem de maneira equânime
em todos os processos. Pelo contrário, indica uma característica que, a meu ver, parece-me
inerente aos mecanismos de participação e negociação socioestatais e que o diferencia, por
exemplo, de formatos ativistas desempenhados com mais intensidade nas redes sociais. Ao
mesmo tempo, a elaboração, implementação e avaliação de políticas por atores com
reivindicações muitas vezes conflitantes acaba também por garantir uma certa legitimidade às
decisões tomadas nestas instâncias, uma vez que efetuadas a partir da negociação de
diferentes interesses ali representados. Essa legitimidade é fundamental tanto para o poder
público como para a sociedade civil, e não à toa é utilizada como argumento tanto em
prestações de contas das decisões tomadas pelos gestores como para pressionar ou denunciar
a administração pública por algum erro ou omissão.
Algumas iniciativas foram tentadas neste sentido. Em setembro de 2014, já com
vistas no processo de reestruturação do Conselho, o poder público municipal divulgou uma
consulta pública online com o objetivo de aumentar a participação da população. Nem mesmo
a promessa de imbuir ao Conselho função deliberativa, como veiculado por alguns canais de
comunicação 48 , foi suficiente para garantir ampla adesão. Apesar da consulta ter sido
encerrada quatro dias após o prazo estipulado, a participação da população correspondeu a 14
pessoas. A baixa adesão foi alvo de críticas variadas: membros da gestão denunciavam a falta
de comprometimento de militantes, enquanto estes acusavam a Coordenadoria pela falta de
publicidade e de interesse em divulgar.

48

RESK, Felipe. Só 14 participam de reformulação de órgão de políticas para LGBT. O Estado de São Paulo.
São Paulo. 10 set 2014. Disponível em http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,so-14-participam-dereformulacao-de-orgao-de-politicas-para-lgbt,1557816. Acessado em 08/08/2016.
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No ano seguinte, já durante o processo de eleição, Felipe Oliva também organizou
uma forma de consulta similar, por meio de questionário online. O objetivo era o de avaliar a
opinião de usuários quanto às aptidões necessárias para votar e para se candidatar ao
Conselho. Quando o questionário se encerrou, 25 pessoas haviam respondido às perguntas,
superando em quantidade as pessoas que participaram da consulta pública online organizada
pela Prefeitura. De acordo com Felipe:
Houve desacordo também sobre pessoas heterossexuais cisgêneras, e pessoas LGBT
servidoras públicas poderem votar; e, ainda, sobre pessoas que compõem outro
conselho ou dirigem alguma entidade poderem se candidatar. Fiz um questionário
online do qual participaram 25 pessoas, tendo a maioria se manifestado em favor da
participação de pessoas hétero cis com militância LGBT, contra a candidatura
enquanto pessoas físicas de dirigentes de entidades que já se candidatavam ao
conselho, e contra a candidatura de membros de outros conselhos. Apesar de ter
apresentado esses resultados à comissão, o governo os ignorou absolutamente:
pessoas hétero cis foram impedidas de votar, pessoas físicas dirigentes de entidades,
permitidas de se candidatar, e permitido também que membros de outros conselhos
se candidatem (tendo sido Wemerson Lima, membro do Conselho LGBT estadual,
eleito também para o Conselho LGBT municipal).
De qualquer forma, o edital da eleição foi publicado. Durante a fase de habilitação
dos candidatos, o tema mais controverso foi a participação de algumas famílias
LGBT, que haviam comprovado atuação na defesa dos direitos LGBT por meio de
declarações de ONGs. Apesar de assinados por três ONGs diferentes, esses
atestados chamaram a atenção dos representantes da sociedade civil por terem o
mesmo teor. Famílias LGBT são coletivos não institucionalizados, o que dificulta
um pouco a comprovação de sua existência, mas isso não podia ser motivo de
fraude, razão pela qual pedimos que apresentassem outros documentos
demonstrando sua existência [DOM, 15.07.2015, p.39]. OLIVA, Felipe. Eleições do
Conselho LGBT paulistano de 2015. A coisa toda. Disponível em
http://acoisatoda.com/2015/09/24/eleicoes-do-conselho-lgbt-paulistano-de-2015/
Postado no dia 24 de setembro de 2015. Acessado em 11 de abril de 2016.

A preocupação sobre a possibilidade de pessoas cis poderem ou não votar ao
conselho tinha sido externada por alguns militantes. Alguns apontavam que havia grupos e
coletivos com reconhecida atuação no movimento LGBT, mas que não necessariamente eram
LGBTs, como o caso dos coletivos Mães pela Diversidade e Mães pela Igualdade. O primeiro
grupo surge como uma cisão do segundo, mas ambos mantêm a perspectiva de reunir mães de
LGBTs e mães de LGBTs vítimas de assassinato por motivo discriminatório. Para Aguião
(2014), a mobilização de mães LGBT, “enquanto encarnação a família por excelência, trazem
para si o sofrimento da discriminação, preconceito e da violência sofrida pelos seus filhos” (p.
125). Vianna e Farias (2011) argumentam no mesmo sentido, compreendendo que a
articulação da maternidade enquanto ferramenta de atuação política tem o potencial de
acionar a experiência individual, por meio da vocação de um “meu filho”, como também
atinge uma determinada coletivização do sofrimento reconhecível a outras mães e familiares
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de vítimas, de modo a imprimir essa capacidade de articulação política do sofrimento através
da referência aos “nossos filhos”.
Acredito que as mães conferem uma certa respeitabilidade da qual o movimento
carece em determinadas ocasiões. Ao longo da pesquisa, não foi incomum participar de atos
de rua ou de protestos dentro de prédios públicos em que as mães se postavam de modo a
proteger os militantes de uma possível agressão policial. No caso dos atos de rua, é comum
que as mães permanecessem atrás do ato, entre os manifestantes e a escolta da polícia militar,
ao passo que em manifestações na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa, as mães
costumavam ocupar a dianteira em momentos de acirramento entre manifestantes e agentes
municipais. Por meio de frases como Quero ver bater na gente e Respeite meus cabelos
brancos, as mães acabavam por garantir a própria viabilidade da manifestação em
determinados momentos.
Além disso, Felipe se referiu à dificuldade de comprovação da atuação política por
parte das famílias LGBT. Definidas por Perilo (2014) por meio do seu caráter de “rede de
proteção e suporte”, as famílias LGBTs geralmente se caracterizam pela existência de um pai
ou, em alguns casos, uma mãe, que passa a assumir ou a dividir a responsabilidade do cuidado
de jovens e adolescentes que adotam um mesmo sobrenome, elaborando e colocando em
prática os valores consolidados por cada família. Diferentemente dos coletivos de mães de
LGBTs, que geralmente são compostos por aqueles que convivem com LGBTs em seu núcleo
familiar de origem, as famílias LGBTs muitas vezes funcionam como um segundo lar para
quem foi expulso ou fugiu de casa. Apesar disso, os coletivos de mães de LGBTs e algumas
lideranças de famílias LGBTs frequentemente atuam em conjunto em diferentes espaços.
Algumas famílias LGBT que pude acompanhar mantêm trajetórias de décadas de atuação,
com membros espalhados país afora. Era também comum que as famílias mais tradicionais
tivessem sido formadas no centro da cidade, em especial na região do Largo do Arouche,
tendo posteriormente migrado para as periferias da capital em função do elevado custo de
vida nas regiões mais centrais, sobretudo em relação à moradia.
Meu acesso mais próximo às famílias LGBT49 se deu por meio da família Stronger e,
mais especificamente, por uma de suas lideranças, Elvis Justino Stronger. A participação
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Além da família Stronger, anotei a existência de ao menos outras dez famílias LGBT na capital e região
metropolitana de São Paulo ao longo da pesquisa. Não tive oportunidade de acompanhá-las mais de perto,
portanto destaco apenas o registro de seus nomes:Família d' Matthah, Família Vallentyne Lawinny, Família
Jackson, Família Feniquis, Família Hunter, Família Groogs Raviel Continny, Família Hórus Bullinighty,
Família Mad Queen, Família Mickyu e Família Bratchon Stenkopf.
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constante de Elvis e de seus filhos em espaços como conselhos e conferências, protestos e atos
de rua acentuava o interesse de algumas famílias em incidir politicamente na elaboração de
políticas LGBT. Situada em Cidade Tiradentes, bairro na zona sul da cidade, a família
Stronger pode ser considerada um dos grupos mais ativos na cidade de São Paulo quanto ao
acompanhamento das políticas LGBTs implementadas pela gestão pública municipal.
A figura de Elvis é de especial importância neste cenário, o que possibilita à família
obter um trânsito maior do que outras lideranças de famílias entre diferentes grupos, entidades
e militantes. A participação da família Stronger em espaços de negociação é bastante marcada
pela priorização da situação de LGBTs periféricos na formulação de políticas públicas,
chamando a atenção para a necessidade de criação de equipamentos públicos e de
atendimentos específicos também nas periferias e não apenas nos bairros centrais.
Creio que o surgimento e a expansão de famílias LGBT na cidade de São Paulo
mereçam ser interesse de estudos mais aprofundados a respeito. De todo modo, vale destacar
que a ausência de comprovação de registro formal é uma preocupação constante em diversas
famílias, que muitas vezes convivem em uma condição de precariedade e vulnerabilidade que
dificulta a institucionalização de suas atividades ou mesmo, em algumas situações, acabam
por tornar a via da formalização pouco atrativa para a consecução de seus projetos.
A partir do breve apanhado de eventos ocorridos nos primeiros meses de 2015, é
possível dizer que a escolha do Conselho como ponto de partida desta investigação acabou
sendo bastante acertada. Muito embora o lapso entre as duas gestões tenha prejudicado o
andamento dos trabalhos desempenhados pelo colegiado, as tensões e os conflitos decorrentes
destes rearranjos permitiram observar como o conselho acaba por se conectar a uma rede que
agrega outros grupos, entidades, associações e militantes. Ao mesmo tempo, as disputas que
se dão a partir do conselho exigem do movimento algum grau de articulação e de formação de
alianças e maiorias capazes de barrar propostas e implementar iniciativas de interesse da
sociedade civil, ainda que tal interesse nem sempre seja unânime entre os representantes.
A ênfase na negociação e na composição de interesses que marca este campo de
atuação formado por instâncias de participação, creio eu, deve ser compreendida a partir da
trajetória de reivindicação e implementação destes equipamentos. Evelina Dagnino (2002)
ressalta que o período da democratização acabou sendo acompanhado da adoção de uma
“postura de negociação” (p. 13) que apostava na “possibilidade de uma atuação conjunta,
expressa paradigmaticamente na bandeira da ‘participação da sociedade civil’” (ibid.). Para a
pesquisadora, muito embora as audiências e encontros, fóruns e plenárias reunissem
diferentes atores com projetos e reivindicações distintas, a aposta na ampliação dos
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mecanismos de participação e na formatação de uma política realizada em conjunto entre o
poder público e a sociedade civil permitiu a conjunção de alguns esforços na constituição
deste aparato.
Ao mesmo tempo, as disputas entre poder público e sociedade civil acabaram por
implicar em uma constante definição dos limites e dos contornos de cada um dos campos. É
neste sentido que Luciana Tatagiba (2004) argumenta que
Os Conselhos não são espaços do governo, tampouco da sociedade civil. São
espaços públicos plurais, nos quais representantes da sociedade e do Estado,
disputam, negociam e, ao mesmo tempo, compartilham a responsabilidade pela
produção das políticas públicas em áreas específicas. (TATAGIBA, 2004, p. 348)

A “responsabilidade pela produção de políticas públicas” apontada pela autora diz
respeito propriamente ao caráter deliberativo dos conselhos sobre os quais a sua pesquisa
versou. Há de se ponderar, portanto, que no caso do Conselho Municipal de Políticas LGBT
de São Paulo as expectativas quanto à possibilidade de uma reestruturação que expandisse as
competências e a capacidade de ingerência do colegiado estavam atreladas à limitação que
suas funções exclusivamente consultivas ofereciam na garantia da eficácia das atividades
desempenhadas por meio conselho.
A este respeito, ainda, Tatagiba sinaliza que “a divisão das funções entre Conselhos e
as instituições administrativas e burocráticas quanto à definição, execução e/ou
acompanhamento das políticas públicas não está resolvida no âmbito da legislação
pertinente”. (2004, p. 365). Isto equivale a dizer que, mesmo nas situações em que os
conselhos são investidos de poderes deliberativos, nem sempre fica evidente se as decisões
tomadas pelo colegiado devem obrigatoriamente ser acatadas por parte da gestão pública. A
existência de algumas lacunas legais e a ausência de regulamentação específica, em muitos
casos, acaba imprimindo nas negociações entre gestores e representantes da sociedade civil
um caráter de compromisso. Quando estes compromissos resultantes das negociações são
inviabilizados por algum motivo, pode também haver a denúncia de quebra de compromisso.
No que pese as críticas ao modo como o edital que alterava as regras de eleição e
funcionamento do conselho, e às divergências quanto aos critérios de distribuição da
representação da sociedade civil, cumpre destacar que as regras estabelecidas passaram a
incorporar a participação equânime da homens trans. No início da pesquisa, não era incomum
ouvir comentários acerca da emergência relativamente recente de organizações formais de
homens trans. algum militante se referir à categoria homens trans. Frases como agora também
tem os homens trans que devem ser levados em conta na hora de falar dos segmentos,
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precisamos incorporar as reividicações feitas por homens trans ou agora quando falamos de
trans não estamos nos referindo apenas às mulheres trans refletiam não a inexistência de
homens trans no movimento, mas um processo intenso de produção e validação desta
categoria, que teve, ao menos em São Paulo, mas não apenas, influência direta de opções pela
formalização da atuação política deste segmento.
Refiro-me particularmente à criação do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades
(IBRAT) que vem na esteira de uma construção associativa entre homens trans anterior que
remonta ao surgimento da Associação Brasileira de Homens Trans em 2012. Avila (2014) e
Carvalho (2015) relatam com detalhes este processo de consolidação de formatos associativos
de homens trans, o que não apenas implicou alguns pontos de tensionamentos com setores
envolvendo mulheres trans e travestis, mas também envolveu uma intensa discussão acerca da
própria categoria, gerando discussões acaloradas acerca da formulação de uma identidade
política para o movimento de homens trans. Carvalho (2015, p. 148) menciona que um dos
primeiros resultados da articulação que resultou na criação do IBRAT se deu ainda em 2014,
na ocasião do X Encontro Sudeste de Travestis e Transexuais, que ocorreu em São Paulo
entre os dias 16 e 19 de dezembro, ocasião em que ficou decidido que o nome oficial do
movimento passaria a ser: “movimento de travestis, mulheres transexuais e homens trans”.
Apesar de eu não me dedicar neste trabalho a uma investigação mais detida acerca da
organização política de homens trans, considero importante ressaltar a importância desta
experiência para análise dos formatos de engajamentos desempenhados pelo movimento
LGBT nos anos 2010. Destaco particularmente a participação no IBRAT de militantes com
diferentes trajetórias políticas e pessoais, congregando gerações distintas de militantes e a
participação de pessoas com histórico de ativismo no movimento de lésbicas.
O começo de 2015 acabou concentrando, paralelamente ao processo de reestruturação
do Conselho, um número considerável de eventos e atos voltados, sobretudo, para a
população e a militância de travestis, homens e mulheres trans. De 20 a 23 de fevereiro, a
cidade recebeu o I Encontro Nacional de Homens Trans (ENAHT), organizado pelo IBRAT
em um dos prédios da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo. Pude acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos no primeiro dia do encontro
que me imprimiram a sensação de estar participando de um evento que já ganhava ali mesmo
sua importância na história do movimento, o que viria a ser confirmado pela descrição feita
pelo IBRAT em sua página alguns dias depois:
O I ENAHT foi um evento histórico. De 20 a 23 de fevereiro de 2015, no campus da
Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, pela primeira vez, homens trans
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de todo o Brasil se encontraram presencialmente para refletir e deliberar
politicamente sobre suas questões. Reuniram-se 118 homens trans, de 17 estados
brasileiros, incluindo ativistas de capitais e de municípios situados no interior, além
de aproximadamente 80 ativistas LGBT, pesquisadores, gestores, integrantes de
conselhos profissionais, para trocar experiências, partilhar saberes, debater, articular,
construir e fortalecer o ativismo de homens trans no país. Apesar dos quase 30 anos
de organização de travestis e dos quase 20 anos da organização de transexuais no
Brasil, os homens trans (pessoas designadas no nascimento como do sexo feminino
que se identificam a partir do gênero masculino) têm uma organização política
muito mais recente (com visibilidade a partir de ativismo individual nos últimos 10
anos e com organização coletiva nos últimos 5 anos) e uma visibilidade social e
política ainda muito restrita. Nesse sentido, os impactos positivos foram muitos (...).
Instituto IBRAT. I ENAHT. Disponível em: http://institutoibrat.org/enaht/i-enaht/
Acessado em 01 de abril de 2016

Muito embora a adoção da categoria homens trans tivesse sido fonte de intensa
controvérsia ao longo do encontro, o edital de eleição lançado pela Coordenadoria de Políticas
LGBT alguns meses depois com base no decreto municipal 56.096/15 já dispunha de duas
vagas de representação para homens trans nas cadeiras destinadas à sociedade civil no
Conselho.
À medida que estas divergências ocorriam no âmbito do Conselho, os grupos,
coletivos e militantes dividiam seu tempo com outros eventos. Ao mesmo tempo, aqueles
interessados nas disputas que envolviam o Conselho, sejam membros do poder público ou da
sociedade civil, acabavam atuando em conjunto em determinadas situações, a exemplo do
ciclo preparatório para a Parada do Orgulho LGBT que envolvia tanto o movimento como as
gestões do muncípio e do estado.
A diversificação de formatos de atuação do movimento também merece ser
destacada. Estes formatos incluem não apenas a existência de coletivos, associações e
entidades de sujeitos autoidentificados LGBT, mas também a incidência de coletivos
relacionados a famílias LGBTs, de mães de LGBTs e de advogados ativistas. Em eventos
como a Feira Cultural LGBT, fica mais evidente como a atuação destas entidades acaba
criando laços afetivos e politicos entre os militantes. Isto é importante de ser dito, haja vista
que a inserção de setores do movimento LGBT em São Paulo em mecanismos mais
institucionais é realizada em grande medida junto a uma grande quantidade de eventos, atos
de rua e manifestações que compõem o cotidiano deste formato de engajamento político.
Apresento na seção que segue alguns destes eventos.

88

3.2 Mesas e rodas, festivais e rolezinhos, Caminhadas e Paradas
Enquanto a Comissão Eleitoral não definia o calendário das eleições, recebi pelo
Facebook um convite50 para o Rolezinho LGBT/Beijaço51 no Shopping Center 3, marcado
para o dia 11 de abril de 2015. O ato, que contou com a participação e organização de alguns
coletivos e partidos políticos, como o PSOL, conseguiu reunir militantes LGBTs e algumas
pessoas solidárias à situação para protestar contra a truculência dos seguranças do shopping
que haviam expulsado, no dia 28 de março, um casal de homens gays que se beijava na praça
de alimentação.
Para a administração do Shopping Center 3, o Rolezinho/Beijaço feito em 2015 não
foi uma novidade. No ano anterior, também havia sido realizado um ato-protesto no mesmo
local, desta vez em função da discriminação sofrida por 4 mulheres trans, no dia 4 daquele
mês, que foram impedidas pelos seguranças do estabelecimento de utilizar o banheiro
feminino. O ato, organizado pelo Facebook para o dia em 11 de janeiro, foi organizado com
cartazes, falas em jogral e com a leitura de uma carta por uma das vítimas.
Os rolezinhos começam a surgir em 2013 como manifestações coletivas divulgadas
geralmente em eventos no Facebook com o intuito de convocar mobilizações e encontros
simultâneos acentuadamente em locais como shopping centers. Pinheiro-Machado e Scalco
(2014) realizam um estudo detido sobre os símbolos da segregação que os rolezinhos trazem à
tona, salientando que
apesar de terem aparecido muitos argumentos de que a população era contra os
rolezinhos simplesmente porque eles causavam tumulto e aglomeração no espaço
público, ficava evidente que tamanha raiva dirigida a esses grupos não residia
apenas no fato de eles estarem causando bagunça. O grande descontentamento vinha
das camadas médias e altas, que sentiam a sua paz ameaçada em um lugar até então
protegido da desigualdade. Entre esses setores, a verbalização expressas nos
comentários das redes sociais explicitava o preconceito anteriormente implícito
(PINHEIRO-MACHADO; SCALCO, 2014, p. 11).

O rolezinho voltaria a nomear outras formas de manifestações do movimento LGBT
de São Paulo, que às vezes eram promovidos por militantes, coletivos e setoriais partidárias
relacionados ao movimento LGBT em praças públicas, ou em outras situações acabou sendo
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Rolezinho Abraçaço/Beijaço contra LGBTfobia. Evento público organizado por Jefferson Lopes, Amandão
Felício e Matheus Mendonça. Facebook. Disponível em https://www.facebook.com/events/346918132165219/
Acessado em 10 de abril de 2015.
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O beijaço consiste em uma intervenção direta que tem sido bastante aderida em manifestações e protestos do
movimento LGBT. Geralmente realizada em estabelecimentos e instituições acusadas por prática
discriminatória, consiste em uma ação coletiva e instantânea na qual os presentes se beijam como forma de
protesto.
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incorporado como ação da Coordenadoria de Políticas LGBT, em versões do Rolezinho LGBT
que contaram com a infraestrutura do Centro de Cidadania LGBT da Prefeitura, e que
ocorreram com alguma frequência no Largo do Arouche ao longo de 2015 e 2016.
No tempo que permaneci no shopping, localizado na esquina da avenida Paulista
com a rua Augusta, não pude deixar de notar a quantidade de LGBTs que passavam pelas
placas e beijaços, alguns em casais, outros em grupos, e que pareciam ser frequentadores do
local, mas nem por isso aderiam ao ato.
Consegui conversar com um casal de homens gays musculosos, brancos e bem
vestidos, de cerca de 30 anos, e que passou de mãos dadas pelo ato, olhou de relance, mas não
ficou. Sempre venho aqui, mas não sei o que é esse ato. Pra que é?, me disse um deles. O
beijaço ocorria a 15 metros de onde estávamos. O outro veio em seguida e foi mais enfático:
Olha, eu entendo o preconceito, mas gay não é só putaria, concorda? Perde o sentido quando
é assim. E eu ainda tenho que falar que esse é o movimento que me representa. É sacanagem.
Sacanagens à parte, alguns eventos que ocorreram ao longo do primeiro semestre de
2015 me possibilitaram entrar em contato com uma rede de militantes, coletivos e associações
bastante ampla e que atuavam politicamente por meio de diferentes inserções. Em grande
medida, meu esforço se concentrava em tomar conhecimento dos militantes e dos grupos
envolvidos nestes processos, mas também das transformações pelas quais estas redes
passavam, o que implicava em observar o surgimento de novos atores e demandas.
Nesse período, ocorreram alguns eventos importantes que foram financiados e/ou
promovidos tanto pelas coordenadorias LGBT estadual como municipal. O primeiro, uma
“Roda de Conversa com Mulheres Trans” promovido pela Coordenadoria LGBT municipal,
aconteceu em 10 de março no Centro da Cidadania LGBT, na rua do Arouche. Foi lá onde
conheci Luiza Coppieters, professora de filosofia e militante feminista e LGBT que viria a ser
eleita representante das mulheres trans no Conselho alguns meses depois.
A professora de filosofia de uma filial paulistana do Colégio Anglo havia se
notabilizado pela divulgação ampla por diversos veículos de comunicação sobre a sua
demissão depois de ter assumido publicamente sua identidade de gênero no colégio. A
atuação política de Luiza, naquele período, ainda era bastante direcionada às redes sociais,
notadamente o Facebook. Por este motivo, chamou a minha atenção o fato da Coordenadoria
promover um evento com uma militante trans sem muita proximidade com a gestão pública
ou mesmo com militantes com inserção mais institucional. Digo isto porque, como mencionei
brevemente no capítulo anterior e retomarei com mais detalhes no próximo capítulo, as
tensões relativas à conformação de formatos de atuação política mais institucionais, de um
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lado, e formatos mais críticos a uma inserção institucional, de outro, já apareciam com
bastante frequência neste período e acabam tendo consequências importantes para
compreender algumas especificidades quanto aos formatos de engajamentos adotados por
diferentes militantes.
O segundo evento, chamado de Festival Periferia Trans, ocorreu ao longo do mês de
março, na região periférica da zona sul da capital. Com o financiamento de um programa do
governo estadual (Programa de Ação Cultural – PROAC LGBT), o Periferia Trans foi
lançado com uma programação de debates, shows, espetáculos de dança e teatro, oficinas e
exibição de vídeos. O evento, que ocupou o Galpão Cultural Humbalada, o Terminal de metrô
do Grajaú e a Fábrica de Criatividade do Capão Redondo, chamou a atenção de uma parcela
da militância LGBT que morava tanto no centro da cidade como aqueles que viviam e
atuavam em regiões periféricas.
De toda a programação, participei do show da rapper feminista Luana Hansen, no 6
de março; de um debate sobre pedagogias sexuais, no dia 19; e do show da diva queer
Shanawaara, no dia 28. Em 2016, o evento contou com uma segunda edição, em que pude
participar da abertura, no dia 2 de abril, com show do rapper Rico Dalasam e no fechamento,
no dia 1 de maio, com o show de Liniker, além da discussão ocorrida com o tema Teoria
Queer: Que porra é essa?, no dia 6 de abril.
Chamo a atenção para estes eventos pois acredito que há neles importantes elementos
em relação ao que vinha sendo identificado como o surgimento de novos atores e demandas.
A participação de Luiza Coppieters em um evento promovido pela Coordenadoria de Políticas
LGBT, neste sentido, pode ser compreendido a partir dessa perspectiva. Isto não significa que
a Coordenadoria não tivesse proximidade com diversas militantes trans, inclusive conhecidas
por suas atuações na internet, muito menos que o convite para que uma mulher trans
participasse de um evento da Coordenadoria fosse inédito.
O que merece destaque nesse sentido é justamente a possibilidade, em algumas
situações, de uma atuação em conjunto mesmo tendo em vista diferentes formatos de atuação
política em jogo. Nestas situações, o sucesso – ainda que relativo – na composição de
interesses e necessidades em comum possibilita o estabelecimento algumas alianças,
conexões e parcerias importantes para o fortalecimento de lutas em comum entre ativistas
com inserções políticas distintas. Do mesmo modo, a possibilidade de realização de um
evento cultural com shows e rodas de discussão que reivindicavam uma dada noção de queer
e ao mesmo tempo eram financiados pelo governo estadual por meio de um edital público,
pode parecer um tanto contraditória à primeira vista. Entretanto, pode também revelar a
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capacidade adaptativa desses mecanismos de incidência política nas gestões públicas
desempenhados por militantes, grupos e associações interessados na participação em
conselhos e conferências, bem como na formulação e implementação de editais e no
provisionamento de verbas para viabilização de atividades.
Além disso, a participação nestes eventos, com o passar do tempo, fez com que eu
notasse alguns rostos que recorriam em diversas ocasiões. Isto me levou a compreender
melhor algo que às vezes era mencionado por alguns militantes como o mesmo pessoal de
sempre ou o mesmo povo de sempre, quando queriam se referir ao fato de que grande parte
dos eventos de que participavam o movimento LGBT acabavam sendo compostos
praticamente pelos mesmos militantes. Por vezes este comentário também podia anunciado
em tom crítico, costumeiramente indicando o que é reconhecido por muitos militantes como
um certo internismo do movimento. Não foram raras as vezes que ouvi essa expressão, o que
me levou a perceber que esse pessoal de sempre não descrevia propriamente um grupo de
pessoas determináveis, mas antes uma tendência a identificar determinadas modalidades e
trajetórias de militância como “mais de dentro”.
O andamento da pesquisa me levou a conhecer alguns grupos de pessoais de sempre,
uns mais vinculados aos conselhos e coordenadorias, outros mais conhecidos pela visibilidade
que assumem no Facebook, ou ainda aqueles mais atrelados à cena cultural da cidade ou
mesmo aqueles referenciados pelas suas atuações acadêmicas. A lógica da participação
democrática, que ganhou força a partir da promoção de Planos Nacionais e da aposta nos
ciclos de Conferências e Conselhos, marcado ainda pela ascensão do Partido dos
Trabalhadores (PT) ao governo federal (DE LA DEHESA, 2010), parece, sobretudo ao longo
deste período, prescindir de condições mínimas capazes de garantir a participação e
representação democrática nas estruturas e instâncias do Estado, de suas legislaturas e gestões
governamentais.
A incorporação de novos atores e demandas, porém, não corresponde
necessariamente a uma melhoria correspondente no desempenho e na eficácia destes
mecanismos de participação socioestatais. Discutirei mais adiante os questionamentos
relativos à eficácia destes mecanismos na consecução de medidas tomadas pela administração
pública que reduzam o preconceito e a discriminação. Por hora, vale ressaltar que estes
entraves, durante todo o período da pesquisa, não impediram que as tentativas de composição
de interesses ocorressem por meio de negociações entre militantes, grupos, associações,
gestores e atores ligados à administração municipal. Arrisco afirmar que os momentos em que
militantes de trajetórias e atuações políticas das mais variadas efetivamente se empenhavam
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em atuar em conjunto, constituindo alianças para eleições de Conselhos e Conferências ou
disseminando campanhas nas redes sociais a partir de enunciados como LGBT vota em
LGBT52, renovavam minha crença na viabilidade de uma transposição das diferenças, ainda
que temporária, em prol da consecução de objetivos em comum.
Essas foram as inquietações que passaram a me mover na pesquisa em especial a
partir de abril de 2015, quando parte da militância concentrou suas atividades para os
preparativos finais de dois grandes eventos. Tratava-se 19a Parada do Orgulho LGBT de São
Paulo , no dia 7 de junho, - que pelo segundo ano contou com a presença organizada de
homens trans - e a XIII Caminhada das Lésbicas e Bissexuais de São Paulo, realizada um dia
antes da Parada. Além dos dois eventos, participei de duas reuniões da Associação da Parada
do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT) que ocorreram na sede da Associação, na praça
da República. As reuniões, compostas por militantes de praticamente todos os segmentos,
tratavam prioritariamente de discutir sobre a diminuição por parte da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania do valor do repasse para a organização Parada, de dois
milhões de reais para 1,3 milhões. O financiamento do evento voltaria ainda à tona no final de
2015 quando foi noticiada uma denúncia53 feita pela Controladoria Geral do Município em
função de irregularidades encontradas nas contratações firmadas pela Prefeitura para a
realização do evento.
Na semana que antecede a Caminhada e a Parada, ocorreu, ainda, a Feira Cultural
LGBT, evento com uma programação de dia inteiro tradicionalmente realizada no Vale do
Anhangabaú e promovida pela APOLGBT por meio de financiamento do governo estadual,
como parte do calendário do Orgulho LGBT. A Feira em 2015 foi realizada no feriado do
Corpus Christi e reuniu entidades, grupos e associações que se dedicam à militância LGBT na
capital na grande São Paulo. O evento ainda contava com shows, uma praça de alimentação e
barracas com produtos como bandeiras LGBT, roupas e adereços relacionados à semana do
orgulho.
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O Vote LGBT é uma campanha criada em janeiro de 2014 por alguns militantes LGBT e feministas de São
Paulo no contexto das eleições presidenciais que resultaram na reeleição de Dilma Rousseff, tem sido
responsável por produzir cartilhas, dados e relatórios sobre candidatos LGBTs e candidaturas que incorporam
demandas LGBT em suas plataformas políricas. As publicações da página do Vote LGBT no Facebook
encorajam que se divulgue a campanha no Facebook, no Instagram, no Disponível, onde você puder! Convença
as amigues da importância de votar a favor dos direitos LGBT! Converse com quem é simpatizante, fale pras
pessoas só votarem em quem defender abertamente a causa LGBT. Vote LGBT. Página do Facebook.
Disponível em https://www.facebook.com/votelgbt. Lançado em setembro de 2014. Acessado em 10 de abril de
2016.
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HISAYASU, Alexandre. Prefeitura Investiga Fraude na Parada Gay. O Estado de São Paulo. Geral. 06 nov.
2015. Disponível em http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-investiga-fraude-na-paradagay,10000001288 Acessado em 01 de dezembro de 2015.
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Durante a Feira, acabei por conta da máquina fotográfica e do bloco de notas sendo
confundido com um jornalista, o que me fez ser arrastado para um agrupamento de militantes
próximos a uma das tendas dispostas ao longo do vale do Anhangabaú destinadas às entidades
e coletivos. Foi assim que fui apresentado à drag queen Natasha54, que era requisitada por
fotos a todo momento. Desfeito o mal-entendido, ao ouvir de mim que era estudante de
antropologia e pesquisava o movimento, Natasha largou as fotos e me perguntou sonoramente
Ah, com certeza você conhece então o ‘decano’ do movimento LGBT, que também é
antropólogo!. Ela pareceu decepcionada com a minha negativa, que foi logo seguida por uma
longa explicação sobre a trajetória de Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia (GGB).
Foi outro fato, no entanto, que me chamou a atenção: ao andar pelas barracas das
associações, ONGS, e entidades, ao som de ritmos que iam do funk gospel ao rap feminista,
era expressivo o número de tendas e a quantidade de pessoas envolvidas com as igrejas
evangélicas inclusivas. Apesar do engajamento de organizações religiosas com pautas do
movimento LGBT remontar pelo menos aos anos 1990, era a presença energética das igrejas
inclusivas que podiam ser notadas por quem visitasse a Feira.
Este é um fenômeno que voltaria a se repetir na Caminhada e na Parada alguns dias
depois. Já participamos há vários anos do mês do orgulho, mas este ano conseguimos reunir
muitos filhas e filhos de Deus para celebrarmos o amor, me disse o Diácono Mario, da Igreja
Comunidade Cidade de Refúgio (ICCR), em um longo diálogo que passou pelos fundamentos
da Bíblia em relação ao amor e à diversidade e pela opinião dos membros de igrejas
inclusivas acerca dos parlamentares neopentecostais reconhecidos pelos seus discursos de
ódio a LGBTs. Nosso amor não sinônimo de perversão, e esses deputados e líderes, que
fazem outra interpretação da palavra sagrada, não enxergam isso, explicou-me Mario. A
camiseta laranja que os membros da ICCR utilizavam destacavam ainda mais a presença da
igreja na Feira e nas marchas do final de semana. Uma placa igualmente laranja dispunha os
seguintes dizeres na frente da barraca da ICCR: Podemos ser cristãos, amar a Deus e servi-lo,
pois a nossa felicidade não constitui pecado, o que é diferente da promiscuidade, da idolatria
e coisas semelhantes a estas. Além destas duas igrejas, conversei com diáconos e fiéis das
barracas da Igreja Todos Iguais (cujo mote remetia ao livro bíblico de Romanos, 2:11, que
assim diz: Porque, para com Deus, não há acepção de pessoas) e da Igreja Contemporânea
(que expunha em sua barraca seu lema Sem Preconceitos).
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Nome fictício.
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Ainda na Feira, visitei as barracas da Família Stronger, da organização Brenda Lee,
uma das primeiras casas de acolhidas para travestis na grande São Paulo, do IBRAT, da ONG
ABCD’S, do Fórum Municipal de Travestis e Transexuais, do Centro de Referência da
Diversidade da Prefeitura de São Paulo e do Programa São Paulo sem Homofobia do Estado
de São Paulo. Na ONG ABCD’S, recebi um recado de uma das participantes do grupo: Presta
bem a atenção no nosso trio; não vai ser bafo, vai ser um bafão!
O bafão a que ele se referia estava em um dos últimos trios da Parada, coberta de
sangue e “pregada” em uma cruz: era Viviany Belebony, militante transexual que foi direto
para os noticiários de jornal da semana seguinte em função de sua encenação em cima do trio
da Ação Brotar. Viviany declarou na ocasião ter se prendido à cruz, encenando o sofrimento de
Jesus, para representar a agressão e a dor que a comunidade LGBT tem passado, motivada pelas
declarações do deputado Marco Feliciano (PSC-SP). Isto acabou por provocar a ira do deputado,
que se manifestou pela mesma plataforma anexando a foto à mensagem
Imagens que chocam, agridem e machucam. Isto pode? É liberdade de expressão, dizem
eles. Debochar da fé na porta denuda igreja pode? Colocar Jesus num beijo gay pode?
Enfiar um crucifixo no ânus pode? Despedaçar símbolos religiosos pode? Usar símbolos
católicos como tapa sexo pode? Dizer que sou contra tudo isso NÃO PODE? Sou
intolerante, né?55

O assunto dominou os comentários de militantes LGBTs nas redes sociais daquela
semana. Viviany voltaria aos noticiários dois meses depois56, em função de um vídeo feito por ela
própria em que relatava ter sido agredida por uma pessoa que falava ser de Deus. A agressão
resultou em um Ato de Desagravo contra a Transfobia, realizado em dia 27 de junho no largo
do Arouche, e que foi amplamente divulgado por meio de um evento no Facebook57. Na
ocasião, o padre Júlio Lancellotti e o pastor evangélico José Barbosa Junior lavaram os pés de
Viviany. Alguns choraram, outros fizeram o sinal da cruz. Menino, quando foi que você viu
na sua vida um padre e um pastor ajoelhados aos pés de uma mulher transexual?, me
perguntou uma moradora do Arouche. A ação das liderenças religiosas foi amplamente
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G1 SÃO PAULO. “Representei dor que sentimos” diz transexual crucificada na Parada Gay. Portal G1. São
Paulo.http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/06/representei-dor-que-sentimos-diz-transexual crucificadana-parada-gay.html Acessado em 9 de abril de 2016.
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G1 SÃO PAULO. Transexual crucificada na Parada Gay diz em vídeo ter sido agredida. Portal G1. São
Paulo. 09 ago. 2015. Disponível em http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/08/transexual-crucificada-naparada-gay-diz-em-video-ter-sido-agredida.html . Acessado em 9 de abril de 2016.
57 Viva Viviany! Contra o fundamentalismo e pelo fim da impunidade à transfobia!. Evento público do
facebook organizado pelo Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual de São Paulo. Sexta, 14 de
agosto de 2015. Disponível em https://www.facebook.com/events/900309736727966/ Acessado em 9 de abril de
2016.
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debatida no dia 29 de junho, em balanço feito pela APOLBGT sobre a Parada na sede da
associação.
Por meio destes eventos, foi ficando mais evidente que havia uma diversidade
considerável nos arranjos possíveis pelos quais diferentes grupos e entidades se engajavam
com a luta por direitos LGBT e pela redução da desigualdade e da discriminação. A respeito
da emergência de igrejas evangélicas inclusivas em atividades da militância LGBT de São
Paulo como a Feira Cultural LGBT e a Parada, Natividade (2010) observa que tais igrejas
fazem parte de um escopo político que “expressa a emergência de um discurso
especificamente voltados para gays e lésbicas no campo religioso brasileiro” (ibid., p. 95).
Não pretendo aqui realizar uma análise exaustiva dos mecanismos de engajamento
implicados nestes formatos de atuação que envolvem a defesa de direitos LGBT por meio de
um discurso religioso, mas chamo a atenção para a importância destes processos inclusive
para a identificação de aliados e de opositores por parte do movimento no período em que
realizei a pesquisa.
Pois, se por um lado, a ocorrência de pastores e pastoras LGBTs ou de padres
engajados na defesa dos direitos LGBT aponta para uma aproximação positiva entre algumas
instituições religiosas, lideranças religiosas e direitos LGBT, por outro, a visibilidade
angariada por meio de discursos de deputados-pastores como Marco Feliciano acaba por criar
situações de conflito que podem recair em generalizações. O perigo implicado nestas
generalizações reside justamente em assumir que tanto religiosos como militantes LGBTs
podem ser tomados por meio dos discursos de suas lideranças. Pelo contrário, acredito que a
multiplicidade de experiências envolvendo diferentes mecanismos de engajamento exposta
até aqui - e que não se resume a estas, certamente – é melhor compreendida se observada a
partir de seus arranjos complexos em diferentes contextos, ao invés de ser tomada
exclusivamente por meio dos posicionamentos e das posturas adotadas por seus
representantes.
Ao mesmo tempo, acredito que a análise destes processos torna ainda mais difícil
identificar uma militância propriamente “institucional”. Há, sem dúvidas, conflitos que dizem
respeito particularmente às preferencias de cada militante e cada grupo, entidade ou
associação a respeito da relação a ser adotada com as gestões e as legislaturas. De fato, é
possível identificar alguns momentos em que estas escolhas foram mais preponderantes no
movimento LGBT, como apontado no capítulo anterior. Ao mesmo tempo, a absorção de
novas demandas e atores, seja na elaboração de eventos ou na provisão de financiamentos
públicos para eventos culturais, abre a possibilidade para novas experiências de engajamento.

96

Para mim, fica cada vez mais claro que o desígnio de uma dada forma de atuação como
institucional não esgota nem tampouco qualifica por completo a multiplicidade de
experiências envolvidas nestes processos.
No tópico seguinte, retomo alguns acontecimentos acerca do processo de eleição do
Conselho. A partir da perspectiva esboçada até aqui, vale questionar de que maneira essa
multiplicidade de arranjos políticos se conformou durante o período de eleição, observando
algumas estratégias adotadas pelo movimento LGBT a partir da escolha dos representantes.

3.3 A eleição do Conselho Municipal de Políticas LGBT
A Comissão responsável pela elaboração e execução das eleições para a nova gestão
do conselho deu início ao processo eleitoral em abril de 2015. O período eleitoral, que durou até
o final de agosto, foi marcado por tensões pontuais entre ex-conselheiros e gestores responsáveis
pelas eleições. A minha atenção neste período se voltou para as candidaturas relacionadas à
sociedade civil que passaram a ser divulgadas em reuniões e eventos, e também por meio das
mídias sociais.
As datas então estipuladas no edital para as eleições, que correspondia ao dia 25 de
julho para as assembleias de entidades e o dia 1o de agosto para a eleição dos representantes
da sociedade civil e do poder público, acabaram sendo remarcadas, conforme publicação no
Diário Oficial do Município58. As eleições de entidades e da sociedade civil ocorreram por
fim, respectivamente, nos dias 22 e 29 de agosto. Das dez vagas, como estabelecido pelo
edital, quatro se destinaram a ONGs, conselhos de classe e coletivos. As outras seis foram
ocupadas por representantes de cada segmento, sendo um homem gay, um homem trans, um/a
bissexual (no caso, um), uma lésbica, uma mulher trans e uma travesti. A eleição foi feita em
cinco locais da cidade59 e contou com 368 eleitores60. Acompanhei a votação no CEU
Heliópolis pela manhã e no Centro de Referência da Dança à tarde, onde também votei.
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D.O.M. 12 agosto 2015. Acessado em 2 de abril de 2016.
Os locais de votação correspondiam às cinco regiões da cidade, embora não tenha sido consensual a escolha
dos lugares dentro do Comitê Eleitoral. Alguns militantes que participavam do Comitê questionaram a
Coordenadoria sobre a escolha do CEU Heliópolis para concentrar os votos da Zona Sul, pedindo que fosse
escolhido um local de melhor acesso para os moradores. De toda forma, os endereços foram publicados no
Diário Oficial desta forma: Região Sul – CEU Heliopólis Professora Arlete Persoli, Estrada das Lágrimas,
2385, São João Clímaco; Região Norte – EMEF Professor Derville Allegretti, Rua. Voluntários da Pátria, 777,
Santana.; Região Leste – CEU JAMBEIRO, Avenida José Pinheiro Borges, 60 – Guaianases.; Região Oeste –
EMEF GABRIEL PRESTES, Rua Carlos Afranjo da Cunha Mattos, 134, Chácara Inglesa.; Região Centro –
CRD Centro de Referência da Dança, Baixos do Viaduto do Chá, S/N (Galeria Formosa), Centro. D.O.M.
12.08.2015. Acessado em 2 de abril de 2016.
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D.O.M. 10.09.2015. Acessado em 2 de abril de 2016.
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A alguns metros da votação no centro da cidade, alguns militantes se reuniram em
um Rolezinho LGBT, organizado por meio de dois eventos no Facebook, um pelo portal do
Youtube Canal das Bee e outro pela chapa “Bonde do Rabo Solto”. Foi Platão quem disse
‘não há nada de errado com quem não gosta de política, a não ser pelo seu destino: serem
comandados por quem gosta’ É por isso que eu vim votar hoje, justificou um rapaz enquanto
seguia à cabine de votação segurando um cartaz com os dizeres Fora Bolsonaro.
Nas eleições que resultaram na atual composição do CMLGBT, chamou a atenção a
organização de alguns candidatos/as em chapas. A criação da chapa Bonde do Rabo Solto
congregou quatro candidatos, sendo uma mulher bissexual, um homem trans, uma mulher
transexual e uma mulher lésbica. Com exceção da última, todos os candidatos da chapa
aacabaram se elegendo ao Conselho. A chapa foi formada por alguns militantes com atuações
políticas distintas entre si. Embora a faixa etária dos candidatos estivesse entre os 20-30 anos,
os candidatos convergiam em uma postura crítica que estabeleciam com o poder público. O
“rabo solto”, aqui, punha em evidência uma posição crítica em relação à vinculação de
determinados/as candidatos/as com a gestão pública municipal. A eleição de representantes
mais jovens merece destaque, sobretudo tendo em vista que uma das cláusulas do edital que
organizou as eleições previa expressamente que o critério de desempate entre os candidatos se
daria por meio do candidato mais jovem, o que não costuma ser a prática na maior parte dos
editais a que tive acesso.
A chapa “Bonde do Rabo Solto” acabou elegendo Ravenna, Luiza Coppieters e
Thomas Fernando para as cadeiras de lésbica, mulher e homens trans, respectivamente.
Alguns dias após a divulgação do resultado das eleições, militantes comentaram em tom
acusatório que havia pessoas eleitas para vagas de segmentos da sociedade civil que
mantinham estreita vinculação com a gestão municipal. De fato, existiam alguns membros
eleitos pela sociedade civil que trabalhavam em setores da Prefeitura e atuavam politicamente
em instâncias do Partido dos Trabalhadores, o que acabava por reforçar ainda mais a crítica de
alguns militantes ao processo eleitoral como um todo.
As denúncias de fraude nas licitações de contratação para a Parada e a morosidade
para o empossamento do novo Conselho, que só iria ocorrer no dia 21 de janeiro de 2016,
serviram de combustível para acirrar o descontentamento de setores do movimento com a
gestão Haddad e, particularmente, com o coordenador de políticas LGBT.
Ao mesmo tempo, militantes e membros do poder público se intercalavam entre
discussões relativas ao processo de eleição do Conselho e uma crise política de escala
nacional. Além disso, mais cedo naquele mês, a militância havia sido surpreendida com um
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vídeo feito pela travesti Laura Vermont, que fazia parte da Família Stronger, momentos antes
de ter sido assassinada por cinco homens e dois policiais militares. Um ato foi realizado em
memória a Laura no dia 17 de setembro, no largo do Arouche. A brutalidade do homicídio
mobilizou diversos militantes e integrantes da Coordenadoria. Em julho de 2016, a prefeitura
lançou um Centro de Cidadania na Zona Leste, o primeiro da região e o terceiro da cidade, e
que foi batizado com o seu nome. O Centro de Cidadania Laura Vermont foi instalado na
Avenida Nordestina, em São Miguel Paulista, na mesma via em que havia ocorrido o local da
morte.
O final de 2015 ainda me permitiu acompanhar a pressão que militantes LGBT
realizaram pela definição de uma posse para o novo Conselho. Alguns militantes
aproveitaram a troca de comando na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que engloba
os equipamentos destinados a LGBTs, incluindo a Coordenadoria, para pressionar o novo
secretário a reativar as atividades do conselho que já havia sido eleito pela população.
Isto resultou em uma audiência pública com o Secretário Municipal de Direitos
Humanos, Eduardo Suplicy, no dia 30 de novembro, e na entrega de um dossiê com denúncias
sobre a gestão da CPLGBT para o Ministério Público de São Paulo, no dia 7 de janeiro. Nesta
última ocasião, estiveram presentes Paulo Iotti, representando o GADvS, Fernando Quaresma,
representando a APOLGBT, Elvis Justino, representando a Família Stronger e André Pomba,
na condição de ex-conselheiro municipal. Tanto a audiência com o secretário como a reunião
com o promotor de justiça foram publicadas no Facebook, que acabou, naquele período,
tornando-se o principal meio de divulgação das cobranças que estavam sendo sobre a inação
do poder público em dar consequência à implementação do novo Conselho.
A posse do colegiado finalmente ocorreu no dia 21 de janeiro. Não pude participar
da solenidade, pois o anúncio do evento aparentemente foi realizado de última hora, de modo
que mesmo os conselheiros foram notificados apenas no dia da posse. Durante o evento,
Pomba fez uma publicação no Facebook junto a uma foto com Paulo Iotti em que ambos
seguravam um cartaz homenageando o Coordenador em tom de escárnio por ter completado
um ano que o Conselho Municipal seguia sem nova gestão. O ex-conselheiro relatou a
respeito em seu perfil no Facebook:
Hoje teve o termo de posse dos novos conselheiros municipais LGBT, depois de ter
sido desativado por um ano, por conta da incompetência e desmandos do
coordenador LGBT da @prefsp.
No meio de uma sala com cerca de 50 pessoas, a esmagador a maioria ligada ao
governo, a sociedade civil não alinhada deu mostras de que não dará tréguas à
ditadura instaurada em plena secretaria de direitos humanos comandada por
@EduardoSuplicy.
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Fizemos um flash mob com direito a um bolo comemorativo e cartazes
de #foramelchior e #parabensmelchiorSQN criados por @alexandrecalanca. E claro - @pauloiotti aqui ao meu lado na foto, mostrou a que veio, não deixando que
os discursos demagógicos do déspota ficassem sem uma resposta à altura.
Desejo toda sorte aos novos conselheiros, esperando que a independência seja
preservada, como sempre tem sido nesses 10 anos de conselho, sem deixar que a
cooptação por cargos comprometa sua atuação em prol da população #LGBT.
(Postagem com foto no perfil de Andre Pomba do Facebook. Postado em 21 de
janeiro
de
2016.
Disponível
em
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225033247831443&set=a.21528439213
9662.1073741831.100009743083482&type=3&hc_ref=ART7KxwUIyx5QMOsfAI
S7JK48XRX3ukQtRq_q34dIIG_y8Gin5DCA9JGxB9zzeCxknY)

Alessandro Melchior alegava que a CPLGBT encontrava dificuldades de proceder ao
empossamento em função do acúmulo de programas e iniciativas sob responsabilidade da
coordenadoria. Ao mesmo tempo, Suplicy se comprometera algumas semanas antes a conferir
os prejuízos decorrentes do atraso em consolidar o resultado das eleições e retomar os
trabalhos do Conselho. O fato de que 2016 também marcava o último ano do mandato de
Haddad frente à prefeitura adicionava mais uma camada de pressão à necessidade de urgência
na implementação de programas e editais e na prestação de contas das atividades
desempenhadas pelas secretarias e coordenadorias.
A pressão exercida para que a posse do Conselho ocorresse foi bastante circunscrita
a alguns militantes mais “de dentro” à atuação do órgão e que já tinham uma proximidade
maior com autoridades e com o funcionamento da máquina administrativa. Nesse sentido,
considero importante destacar que o uso de ferramentas como as mídias sociais e a internet
favoreceram em grande medida a difusão de informações sobre as ações tomadas por alguns
militantes para exigir a continuação do funcionamento do Conselho.
Alguns dias após a posse, membros conselheiros da sociedade civil organizaram uma
reunião aberta da CMLGBT com a sociedade civil, no dia 29 de janeiro, na Câmara dos
Vereadores. A reunião foi divulgada por meio de um evento no Facebook, que apresentava a
seguinte chamada:
Atenção, a reunião acontecerá na sala Pedroso Horta, no primeiro sub solo.
A reunião que irá reunir exs e atuais conselheiros é aberta a toda militância
paulistana para discutir como temas de pauta:
1) Conselho municipal LGBT: Problemas e desafios para 2016.
2) Organização da Conferência municipal Livre da Periferia de São Paulo: a ser
realizada em 20 de fevereiro de 2016 no Centro Cultural do Grajau.
(HOJE! Reunião aberta da sociedade civil do Conselho Municipal LGBT.
Evento público do Facebook organizado por Conselho Municipal de Atenção à
Diversidade Sexual de São Paulo. Sexta, 29 de janeiro de 2016. Disponível em
https://www.facebook.com/events/1710422765870726/)

A reunião teve por objetivo aproximar os membros do Conselho da população LGBT
da cidade de São Paulo, possibilitando uma discussão sobre os rumos e as prioridades da nova
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gestão, além de discutir algumas etapas prévias ao terceiro ciclo de Conferências que viria a
acontecer no primeiro semestre do ano. Compareci ao encontro na Câmara, que acabou sendo
formado por nove pessoas, dentre elas Felipe Oliva, Paulo Iotti, Andre Pomba, Thomas
Fernando e Lolita Sala. Embora a adesão tenha sido baixa, destaco a importância da discussão
ali ocorrida para a compreensão destes processos.
Em grande medida, a reunião acabou servindo como uma troca de experiências de
gestões anteriores do conselho. A presença de militantes com trajetórias mais longas de
atuação política, como Paulo, André e Felipe, viabilizou que fosse realizada uma avaliação da
própria atuação do conselho nos últimos anos. A impressão de que o colegiado deveria servir
como um espaço de cobrança e pressão da sociedade civil permeou praticamente todas as
falas. Alguns militantes mais experientes ressaltaram que a nova gestão tinha consigo a
responsabilidade de elaborar as diretrizes de atuação para os próximos dois anos, chamando a
atenção para o fato de que as atividades sobre as quais o Conselho se dedicaria ainda não
estariam completamente estabelecidas e, portanto, poderiam ser objeto de disputa, sobretudo
em razão do período durante o qual o colegiado ficou inativo.
Havia também uma expectativa de que a nova gestão buscasse por novos meios de
divulgar as atividades e as discussões do colegiado. As falas neste sentido foram direcionadas
a Thomas, não apenas o único conselheiro eleito por segmento ali presente como também o
militante mais jovem dentre os participantes. Thomas propôs na ocasião que fossem criados
páginas e grupos no Facebook e no Whatsapp para a troca de informações. A aposta nestas
estratégias tinha um duplo objetivo: ao mesmo tempo em que buscava aproximar estes
mecanismos de participação da população - e, antes mesmo, da própria militância-, consistia
em utilizar o espaço do Conselho como uma espécie de “caixa de ressonância” das atividades
desempenhas por coletivos e associações.
A reunião promovida por membros do Conselho no dia 29 resultou na elaboração da
Conferência Livre das Periferias na Zona Sul, no dia 20 de fevereiro. A criação e condução
das Conferências Livres não dependem do poder público, ao contrário das etapas municipal,
estadual e nacional. Isso permite com que sejam realizadas quantas conferências zonais forem
pretendidas pelosinteressados, necessitando apenas que o local de ocorrência do evento
respeite um critério geográfico em relação à instância administrativa municipal para a qual é
enviada a minuta de reivindicação decorrente das deliberações. Esse modelo abria a
possibilidade de elaborar regras próprias que não dependessem dos pressupostos necessários
para a realização de uma conferência nos moldes das promovidas pelo poder público, a quem
compete apenas o registro e a sistematização destas deliberações conferenciais de âmbito
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zonal. Isto permitia também que as conferências zonais tivessem um caráter mais dinâmico e
pudessem ser organizadas a partir de critérios decididos pela própria militância. A ausência de
necessidade de que esta etapa se vinculasse necessariamente a uma região específica da
cidade também permitia que a proposição de conferências zonais ocorresse em diferentes
arranjos, que poderiam ou não se valer de um critério geográfico.
Além da Conferência Livre das Periferias da Zona Sul, fui avisado da possibilidade
de que ao menos duas outras conferências zonais ocorressem, uma delas promovidas por
pessoas próximas à Coordenadoria. Apesar disso, tive acesso apenas à Conferência Livre, que
acabou ocorrendo nas dependências do Centro Cultural do Grajaú, um equipamento da
Prefeitura vinculado à Secretaria Municipal da Cultura.
A discussão ocupou a manhã e a tarde do sábado e contou com mais de 80
participantes. A mobilização realizada por alguns militantes foi fundamental para que a
conferência fosse composta majoritariamente por pessoas com diferentes níveis de
engajamento com estes espaços de negociação socioestatal. Destaco em especial a posição
central de Elvis Stronger, que garantiu que todos os membros de sua família comparecessem e
levassem mais pessoas, o que de fato ocorreu.
A presença de pessoas jovens, em sua maioria negras, revelava ainda que os
participantes não correspondiam às acusações frequentemente feitas a estes espaços por
alguns militantes, no sentido de que seriam ocupados majoritariamente por militantes gays
brancos com trajetórias mais consolidadas na militância. Vale dizer que, embora boa parte do
comitê organizativo da conferência correspondesse a este perfil descrito, os trabalhos foram
conduzidos de modo a permitir com que os presentes decidissem em grande medida as regras
e as discussões que tomariam forma ao longo do evento. Havia uma intenção expressa pela
comissão organizadora alguns dias antes da conferência de que o evento funcionasse como
um espaço para que os organizadores escutassem ao invés de ensinar, como asseverou Paulo.
Nesse sentido, considero ainda importante destacar que a falta de habilidade da
maioria dos presentes com algumas dinâmicas próprias a uma conferência, como o
estabelecimento de pautas de discussão, itens para votação e deliberação, destaques e questões
de ordem, acabou surtindo um efeito positivo ao longo do evento. Muito embora este
protocolo não fosse obrigatório, os organizadores buscaram replicar e adaptar este formato
com o objetivo de proporcionar uma experiência de conferência para quem não costumava
frequentar estes espaços, como disse Pomba ao final do evento. Disso decorreu uma extensa
lista de reivindicações retiradas ao final das deliberações, com alguns pontos repetidos e
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algumas demandas que escapavam à competência do município, além de ter sido decidido que
não haveria divisão entre pautas prioritárias e demais reivindicações.
Embora possa se ponderar que a formulação de uma pauta de reivindicação concisa
cumpra melhor aos objetivos de um ciclo de conferências, haja vista que o poder público
municipal não teria ingerência direta em demandas como “desmilitarização da PM” e
“descriminalização da maconha”, ou mesmo em demandas menos concretas como “corpo
livre” e “fim da discriminação”, considero que a conferência teve um caráter bastante
participativo entre os participantes. O evento sem dúvidas possibilitou aos moradores LGBT
presentes das periferias da Zona Sul, que eram a maioria no evento, tomar para si o espaço e
articular demandas necessárias à realidade por eles vivida.
É importante compreender engajamento de boa parte dos presentes na Conferência
Zonal com uma avaliação feita por alguns militantes de que espaços como conferências e
conselhos teriam chegado ao teto da sua capacidade de agregação de novos atores. Do que
pude observar, a participação de muitos jovens moradores de periferias na formulação de suas
demandas ao longo do evento, em que se pese as críticas por eles realizadas em relação à
efetividade destes mecanismos com o seu cotidiano, acabava por impor algumas reservas à
constatação de que estes espaços seriam cada vez mais esvaziados e compostos sempre pelos
mesmos sujeitos.
A pauta de reivindicação deliberada a partir da Conferência Zonal compôs o material
para o texto-base da III Conferência Municipal LGBT, que ocorreu entre os dias 4 e 5 de
março. No tópico a seguir, faço uma descrição do evento de abertura da Conferência
Municipal. As discussões relativas à etapa municipal ocorreram ao longo dos dois dias,
momento em que os participantes se dividiram em grupos de trabalho com o objetivo de
formular uma pauta de reivindicação tendo em vista o conjunto de demandas elaborado na
conferência municipal anterior, em 2011. Apesar disso, a seleção do evento de abertura
permite deixar mais nítido o impacto de acontecimentos de diferentes escalas que incidiram
intensamente no decorrer da Conferência e na atuação da militância. É o que discuto a seguir.

3.4 Do Coquetel à Lava-Jato: a abertura da III Conferência Municipal LGBT
As resoluções das conferências livres foram levadas e discutidas nas etapas seguintes
gerando novas resoluções, que por fim chegaram à Conferência Conjunta de Direitos
Humanos. Este organismo congregou, em 2016, a 12ª Conferência Nacional de Direitos
Humanos, a 10ª Conferência Nacional da Criança e Adolescente, a 4ª Conferência Nacional

103

de Pessoa Idosa, a 4ª Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência e a 3ª Conferência
Nacional de Políticas Públicas de LGBT, e aconteceu entre os dias 24 a 27 de abril, com sua
etapa estadual em São Paulo nos dias 19 e 20 de março. Foi na etapa nacional61 que a
presidente Dilma sancionou um decreto que tornava obrigatório o uso do nome social em toda
a administração pública federal, o que gerou, tanto pela abrangência do decreto quanto pelo
contexto em que foi aprovado, um misto de acenos e críticas por parte da militância.
Do sem fim de atos que passou ocupar a cidade com o desenrolar do impeachment,
escolhi ir a campo nos dois dias com números mais expressivos de participantes, um contrário
ao governo Dilma, organizado no dia 13 de maio, e outro contrário ao golpe contra a
democracia, no dia 18. Em ambos, encontrei ao menos uma bandeira do movimento
empunhada, muito embora a concentração da militância tenha sido expressiva no ato do dia
18, que contou com uma concentração LGBT na manhã do ato.
A abertura da 3a Conferência Municipal LGBT ocorreu em uma sexta-feira, no dia 4
de março. Acessei pela manhã o evento62 criado no Facebook pela Coordenadoria Municipal
a fim de anotar a programação, e não pude deixar de reparar no número de confirmados, que
chegava próximo aos setecentos. De acordo com a programação, o primeiro dia do evento
contava com um painel de debates às 18:00, seguido por uma mesa de abertura e um coquetel.
Apesar disso, o trabalho de campo começou às 06:23 da manhã, quando o jornal
Folha de São Paulo anunciou63, em primeira mão, a operação realizada pela Polícia Federal
na casa do ex-presidente Lula da Silva. Os Estadões e Folhas que chegaram às casas das
pessoas, naquele dia, carregavam nas suas capas a notícia amanhecida do dia anterior sobre os
trechos da delação do ex-líder do governo na Câmara, Delcídio do Amaral, no âmbito da
Operação Lava-Jato.
A notícia sobre a condução coercitiva de Lula, na condição de testemunha, e não de
réu, alastrou com rapidez nas mídias sociais, o que passou a transmitir uma certa sensação de
que “o ex-presidente teria sido preso”. Se a imagem de um ex-chefe de estado sendo
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O acompanhamento das etapas estadual e nacional foi feito por meio de comunicações pessoais,
monitoramento da imprensa e de mídias sociais e pelos vídeos disponibilizados de algumas sessões da
Conferência Nacional LGBT e da Conferência Conjunta de Direitos Humanos.
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3ª Conferência Municipal LGBT de São Paulo. Evento público do Facebook organizado por Coordenação
de Políticas LGBT. 5 de março de 2016. Disponível em https://www.facebook.com/events/433705463506161/ .
Acessado em 1 de maio de 2016.
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FÁVERO, Bruni; MARRA, Renan; MEGALE, Bela; FERREIRA, Flávio; BERGAMO, Monica. Polícia
Federal faz operação na casa do ex-presidente Lula na grande SP. Folha de São Paulo. Poder. 04 mar. 2016.
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1746231-policia-federal-faz-operacao-na-casa-do-ex-presidentelula-na-grande-sp.shtml Acessado em 1 de maio de 2016.
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conduzido por policiais federais já não costuma ser frequente nos noticiários, em se tratando
de Lula, a situação ganhou uma proporção fora do comum.
Passei o dia acompanhando as discussões da militância no Facebook, que se
alternavam entre a divulgação da Conferência, por alguns, e os limites jurídicos quanto ao
abuso do poder alegado em relação à prisão coercitiva do ex-presidente, sobre o qual ainda
não havia sido imputado formalmente o cometimento de um crime.
Cheguei na Conferência por volta das 19:00, e uma aglomeração de militantes estava
de pé frente à porta do Hotel Dan Inn Planalto, no centro de São Paulo. Aproximei-me junto à
uma roda e pedi um isqueiro, quando logo ouvi de Priscilla64:
Se a Constituição é desrespeitada até mesmo com um ex-presidente da República
que o mundo e os livros de história todos conhecem, o que dirá da travesti que vai
ser atendida no SUS depois de ter sido estuprada durante um programa? Porque é
isso né, quem faz programa nunca sofre estupro, se vive disso então tem que querer
sempre, de qualquer jeito e com qualquer um. Ponto final. E não to falando de caso
hipotético nem de um ‘qualquer um’ no abstrato não, to falando dos programas que
eu já fiz com alguns desses políticos que vocês vêem nos noticiários lutando contra
a corrupção. E o meu corpo corrompido por eles, como faz? A gente vem aqui pedir
direitos pra um bando de homem poderoso que manda no país pregando pela
Família e por Deus e trai a esposa com a gente, às escondidas, e fazem com a gente
o que quiserem, no Congresso e no quarto de motel.

Foi assim que conheci Priscilla, travesti, puta, negra, lésbica e macumbeira, tá bom
pra você?, como ela disse que gostava de se apresentar. No dia seguinte, Priscilla se
envolveria em uma situação que faria os trabalhos da mesa diretora da Conferência, que
votava por quatro horas o Regimento do encontro, serem interrompidos por alguns minutos.
Apesar das diferentes versões que circulavam em bochichos nos arredores do salão onde
ocorria a sessão, foram os ecos das acusações de Priscilla que chamaram minha atenção. Eu
que te trouxe pra cidadania, sua má agradecida! Se não fosse por mim, você não tava na
cidadania e taria passando fome ainda! Anotei o termo “cidadania” no meu caderno e o
circulei de pontos de interrogação. Uma mulher sentada ao meu lado, ao reparar o que eu
havia registrado, cutucou meu ombro, disparando:
Ela tava falando do Transcidadania, da Prefeitura. As meninas que estão no
programa chamam ele de ‘cidadania’. Eu já estou na fila para o próximo ano do
programa, e vim aqui fazer a minha parte. Pra quem não tem nada, o pouco que se
conquista já dá pelo menos alguma chance a mais que seja do que a prostituição ou
o telemarketing. Que devem ser respeitados e valorizados, mas deviam ser opção,
não destino, né?

Saí do salão e retornei ao elevador, que me levou junto com Priscila e mais alguns
militantes até o terceiro andar do hotel, não sem antes ocorrer uma sessão rápida de selfies65
64

Nome fictício.
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no espelho com todos os viajantes até que a porta se abrisse, dentro da cozinha do hotel. As
LGBTs sempre penetram pela porta dos fundos, até na sua própria conferência, não tem
jeito. Pode anotar nessa sua caderneta isso aí, viu, galego?, comentou Michele, uma amiga
de Priscilla, que não tirou os olhos do meu caderno até que eu anotasse a fala da sua amiga.
É porque o que mais tem é essa gente bonitinha e arrumadinha das universidades
que chega na gente, super educadas e sorridentes, ouvem o que querem e depois
saem por aí falando o que querem também. Eu quase tive um troço quando soube
que tem pesquisador reconhecido por aí ganhando prêmio por falar que travesti sofre
homofobia. Homofobia? Você me desculpe, mas eu não trato como sujeito quem me
trata como objeto.

Quem se desculpou fui eu, enquanto saíamos das passagens de serviço para
adentrarmos ao salão principal. Logo ao entrar, minha primeira impressão sobre o evento me
levou a uma constatação que logo em seguida seria mobilizada por outros membros da
coordenadoria: as pessoas cisgêneras66, ali, eram minoria. Apesar dos homens cis e trans
presentes, as militantes lésbicas e bissexuais, travestis e mulheres trans de idades variadas,
com ligeira predominância de pessoas jovens e negras.
A programação da abertura havia sofrido algumas alterações e passaria a ser
composta pelo coquetel seguido da mesa que iniciaria os trabalhos. Logo encontrei Paulo
Iotti, que acabaria desempenhando um papel importante ao longo da conferência. Não apenas
por ser um dos membros da sociedade civil com maior trânsito entre funcionários da
prefeitura e membros da comissão organizativa da conferência, mas porque Paulo manipulava
com habilidade as terminologias, a expertise e o modo de se comportar necessários para
incidir nas dinâmicas de votação e deliberação, e também por fiscalizar o processo de
condução dos trabalhos da conferência desempenhados pela coordenadoria. Isso fez com que,
no último dia da conferência, uma discussão acalorada acerca dos critérios de votação e
formação de chapa para a etapa estadual da conferência se desenvolvesse em um
desentendimento entre Paulo e a mesa condutora dos trabalhos, ocupando uma parte da
plenária do domingo. Ao perceber que a contenda não haveria de ser resolvida pelos
responsáveis pela mesa diretora, Paulo decidiu escrever um textão pelo celular em sua página
no Facebook relatando a sua versão da discussão ocorrida e denunciando o que considerava
ser uma postura arbitrária adotada pela comissão organizadora da conferência.
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Fotos tiradas de si próprio (em inglês, “self”) por meio de smartphones e aparelhos celulares.
A utilização do termo cisgeneridade, enquanto uma categoria de descrição utilizada para designar todos
aqueles que não se reconhecem como trans, tem sido realizada com aporte de estudos transfeministas, dos quais
destaco os trabalhos de Viviane Vergueiro e Jaqueline Gomes de Jesus. Nesta pesquisa, o uso desta categoria
tem tanto função analítica para o pesquisador como também é tratada como categoria nativa em disputa entre os
militantes que acompanhei. A diferenciação entre os dois usos se dá pela marcação em itálico. Trato com mais
detalhes do conceito e das autoras no próximo capítulo.
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Voltando ao coquetel, em dado momento, uma voz alta cortou o ar com a seguinte
informação: Ficaram sabendo? 60% da população aqui é trans ou travesti. A afirmação feita
com orgulho pelo funcionário da Prefeitura se espalhou pelo evento rapidamente. Saí de perto
do buffet, que aglomerava a maior parte do evento, e me dirigi para a mesa de inscrição, que
dava acesso ao salão principal da Conferência, onde ocorreria a abertura e a plenária final. Na
fila, ouvi de relance o desabafo de Amanda67, militante travesti acompanhada de sua amiga e
que estavam à minha frente.
Lançaram essa agora de a maior parte dos participantes da Conferência é trans. Po,
muito legal, heim? Mas isso significa que somos as mais mobilizadas ou as mais
necessitadas? Se uma coisa leva à outra, e é o que eu acredito, espero que essa
maioria não seja, como sempre costuma ser, tornada em minoria no primeiro
discurso.

Concordei com a cabeça e ela perguntou a minha opinião. Conversamos até chegar a
nossa vez na fila e eu expus que ainda me chamava a atenção a ampla adesão sobretudo de
travestis no evento. Amanda emendou:
Olha, a maior parte das meninas que veio aqui hoje ou já está na Cidadania, ou quer
entrar. E não há nada de errado nisso. Apesar de ser um programa com vários
problemas e insuficiente, tem sido bom pra muita gente, e as outras ficam sabendo e
também querem. Tem outras, como eu, que vieram também pra fazer pressão social,
mas é daquele jeito né, a gente não entende nada que se discute e ainda tem que
agradecer pela migalha oferecida. Eu ainda tenho uma impressão de que a gente
depende mais da Prefeitura do que eles da gente. A não ser pra levar nossa presença
em consideração nos espaços pra divulgar informações como essa dos 60%. Por isso
fico com um pé atrás.

Nossa vez na fila chegou e recebemos alguns formulários para preenchimento, que
demandavam informações como identidade de gênero, gênero e orientação sexual, a serem
fornecidas por critérios de auto-declaração. Além do campo para nome e endereço, o
formulário apresentava alguns campos para serem preenchidos. O campo “orientação sexual”
dispunha das alternativas “gay”, “lésbica” e “bissexual”. A seguir, havia dois campos
divididos entre “masculino” e “feminino”. No campo “masculino”, era possível assinalar
“cisgênero” ou “transexual”, enquanto que no campo “feminino” as opções se estendiam a
“cisgênero”, “transexual” ou “travesti”.
Enquanto preenchíamos os formulários, a amiga de Amanda, que até então parecia
discordar silenciosamente, aproveitou para emendar um comentário.
A Amanda tá certa, tem mesmo é que desconfiar. Mas, sabe, se a gente já não
começa cooperando, perde o sentido de se unir. Pode não ser nada, mas teve menina
67
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que só entrou em hotel até hoje pra fazer programa, só conheceu os quartos e os
banheiros, nunca os salões e os restaurantes. Eu mesma cheguei cedo e já estava
cheio. Entrar em um hotel pra falar de política então? Isso não é nossa rotina. E o
inimigo é maior além disso. Os Bolsonaros e Felicianos da vida estão pouco se
importando se estamos ou não sendo representadas. Mas eu me importo e acho que
mesmo a migalha hoje em dia não é de graça, tem que ser conquistada com muito
suor.

Entramos no salão e logo encontramos com Elvis, que estava cercado por alguns
membros da família Stronger. Elvis discutia com eles a importância de participar de um
evento como a Conferência, enquanto, de certo modo, preparava seus filhos para alguns
comentários frequentes em espaços como aqueles.
A gente precisa ocupar esses espaços. Se o movimento LGBT já sofre pressão de
todos os lados, na periferia a coisa é 1000 vezes pior. Enquanto muito militante que
mora no centro discute o quanto o movimento é GGGG e não LGBT, na periferia o
G nem sempre, ou quase nunca, representa um gay branco de classe média, mas
geralmente alguém que a gente precisa proteger de ser espancado pela família para
poder participar do movimento. Com a AIDS é a mesma coisa: de que gay estamos
falando?

Elvis foi interrompido por um barulho metálico que chamou a atenção do ambiente.
As pessoas começaram a se sentar na expectativa do início da mesa de abertura, mas logo as
caixas de som passavam a tocar em som alto o funk mais famoso de MC Xuxu, atraindo
algumas pessoas para a frente do salão, que começaram a dançar e dublar ao som da funkeira
travesti enquanto cantavam:
Um beijo pra quem é de longe
Um beijo pra quem é daqui
Um beijão para o meu bonde
Um beijo pras travestis
(MC Xuxú. Um beijo. 2016)

Chamo a atenção para esses elementos que, a princípio, podem parecer triviais.
acredito que, para os propósitos desta pesquisa, os comentários, críticas e brincadeiras
mobilizadas são tão importantes de serem observadas quanto as falas oficiais e as resoluções
extraídas ao final do encontro. Digo isto porque, ao contrário do que eu tinha em mente antes
de iniciar a pesquisa, as estratégias mobilizadas para participar e se engajar politicamente em
espaços como o das conferências acaba dependendo fortemente do uso de elementos
performáticos, visuais e musicais, que funcionam para demarcar algumas diferenças
importantes em jogo. A formulação constante de posicionamentos acerca de cada fala ou
intervenção, a disposição dos presentes nas plenárias gerais em sentarem de forma mais ou
menos organizada em dois lados no salão, um correspondendo à sociedade civil e o outro ao
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poder público, o uso de faixas, bandeiras, cartazes e camisetas são alguns dos elementos
presentes na conferência e que auxiliam a compor este cenário.
Assim que o hit de MC Xuxu terminou, os convidados começaram a se posicionar na
mesa montada no palco do salão. Além de Alessandro Melchior e Eduardo Suplicy,
representando respectivamente a coordenadoria e a secretaria, também compuseram a mesa
Rafaelly Wiest, representante do Conselho Nacional LGBT, e a secretária de Assistência
Social da Prefeitura e algumas autoridades presentes.
A expectativa pela abertura do evento era grande. Afinal, havia uma sensação
presente em grande parte dos participantes de que aquele período estava sendo marcado pela
excepcionalidade de alguns eventos. Militantes petistas e de movimentos sociais próximos ao
PT que estavam presentes comentavam sobre um ato em protesto à prisão coercitiva do expresidente que tomava forma a algumas quadras do hotel que sediava a conferência.
A primeira autoridade a discursar foi Rogério Sottili, que havia deixado a pasta de
Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo para assumir a função de ministro da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República. O órgão sofreria ameaça de extinção
alguns meses depois pelo então presidente interino Michel Temer, que exonerou Sottili e nove
outros ministros logo após assumir o gabinete, incluindo a secretária de Estado para Mulheres
e a secretária de políticas de Promoção da Igualdade Racial, que também tiveram seus
ministérios re-incorporados ou extintos. Sottili abriu os discursos dizendo que
Esta Conferência acontece em um momento importante para o nosso país. Hoje,
todos nós acordamos perplexos por um acontecimento gravíssimo. Quando o
presidente Lula foi convocado coercitivamente para prestar depoimento como
testemunha. Qual foi o crime cometido por Lula? Tirar 50 milhões de pessoas da
linha da pobreza, da fome? Proporcionar universidade para a população pobre?
Colocar nosso país de pé diante da comunidade internacional? Foi este o crime que
Lula cometeu. E o que está em jogo não é só a imagem do presidente. O que está em
jogo é a democracia brasileira. Democracia esta construída com muita luta, suor e
sangue pelo povo brasileiro. E o povo brasileiro não permitirá golpe algum. Não
será a Rede Globo, não será os meios de comunicação de massa, ou aquelas pessoas
que sentem falta da ditadura militar, que retirarão nossas conquistas. Portanto, a
Conferência que se realiza hoje aqui em São Paulo e que vai acontecer em nível
nacional no final de abril acontece em um momento importante porque além de
discutirmos o fortalecimento de políticas públicas para a população LGBT e para as
populações mais vulneráveis, queremos também sinalizar para o povo brasileiro o
momento de participação social e defesa da democracia. Hoje é um dia importante e
difícil. Não existe Direitos Humanos sem democracia. Não existe direitos LGBT
sem democracia. A palavra de ordem dest conferência é a mobilização em defesa da
democracia. Mãos à obra. Boa conferência e boa luta. Viva a democracia.

As palavras do secretário nacional terminaram em um rompante de aplausos, seguido
por um informe que convocava todos os presentes para um ato em defesa do presidente Lula
que se iniciava naquele momento a algumas centenas de metros dali, na região da Sé, na

109

quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. As falas que o sucederam,
como a de Rafaella, seguiram atrelando a Conferência aos acontecimentos da política
nacional e suscitavam questionamentos sobre as capacidades e os limites de um espaço de
negociação entre governo e sociedade civil em contextos pouco democráticos.
Sentei durante toda a abertura ao lado de Cláudia, uma travesti que prontamente
avisou não ser da militância. Perguntei seu sobrenome depois de um tempo para adicioná-la
no Facebook. Não tenho um perfil ainda, mas vou fazer, parece que precisa de um para
conviver nesse meio, né?, disse-me ela enquanto percorria com os olhos um salão dominado
por smartphones que dividiam a atenção dos presentes com algumas denúncias sobre o golpe
que rompiam vez ou outra no microfone. E essa Luciana, que mulher poderosa. Ela faz o que
da vida? Uma pena que é filha do líder dessa sujeira toda.
A Secretária de Assistência Social da cidade e filiada ao PMDB, Luciana Temer, foi
uma das últimas a falar e gerou alguma expectativa dos presentes em razão de ser filha do
então vice-presidente, que aparecia diariamente nos jornais. Apesar das expectativas de que
Luciana comentasse sobre os acontecimentos que se sucediam em Brasília, a secretária de
governo adotou uma postura que foi bastante saudada pelos militantes presentes.
Eu tava comentando com o [Secretário Nacional de Direitos humanos] Rogério
[Sottili] antes da gente começar aqui que os meus filhos estudam em uma escola em
São Paulo que é uma escola tradicional, uma das melhores. Na última reunião de
conselho da escola, o tema foi inclusão e diversidade, porque aconteceu uma
situação na qual um menino, menina, uma trans ainda se descobrindo no primeiro
colegial, a Cassandra, que viveu uma situação de constrangimento e teve o apoio da
mobilização dos estudantes, um movimento muito bonito. E aí eu fico pensando que
sempre existiram Cassandras, e onde elas estavam? É muito importante que essas
situações possam vir à luz, é uma conquista tremenda. Vocês sabem a dimensão
disso. Mas para nós, que hoje temos muitos direitos e vivemos esses direitos, parece
normal e natural, mas não é. Os direitos são frutos de luta e conquista. (...) Nem um
direito a menos.

Chegando ao fim do evento, a maior parte dos membros da mesa, um grupo pequeno
de militantes e algumas pessoas relacionadas à coordenadoria se organizaram em frente ao
hotel para seguir rumo ao Teatro Municipal, local em que se encontrava o ato organizado em
defesa do ex-presidente Lula. Acompanhei o grupo até o teatro, até nos juntarmos a uma cerca
de cem pessoas presentes ato. Ao longo do trajeto, busquei entender de que maneira a política
articulada nos conselhos se relacionava a outras formas de atuação e ao contexto político mais
amplo. Nessa perspectiva, foi oportuno notar uma percepção partilhada tanto pelos membros
da coordenadoria e do poder público como pelos representantes da sociedade civil.
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A crise política, cuja excepcionalidade dos acontecimentos se tornava cotidiana no
desenrolar de um contexto cujas reviravoltas ocorriam em ritmo diário, passou a repercutir
nos comentários da militância dentro e fora das redes. Palavras e frases de ordem como Golpe
e impeachment, crise política e corrupção, Não Vai Ter Golpe!, Fora Cunha!, mas também
Fora Dilma e Tchau, Querida, acabavam sendo mobilizadas por militantes LGBT com
diversos sentidos e intenções, que iam do apoio à recusa a processo de impeachment, mas não
apenas.
Com o passar do tempo, foi ficando mais evidente que a importância da participação
e da incidência em espaços como o de conselhos e coordenadorias estava fortemente
vinculada à preservação de um legado democrático, conquistado ao longo da última década
por meio de intensa atuação de diferentes movimentos sociais que se empenharam na
construção e na consolidação de um aparato democrático de participação. Havia uma
sensação presente ao longo de toda a conferência, e que permeou a fala tanto de militantes
como de autoridades e gestores, acerca de um risco que a ruptura representada pelo iminente
processo de impeachment poderia oferecer não apenas ao funcionamento destes mecanismos,
mas, sobretudo, aos direitos e garantias que são a matéria e o propósito da existência destes
espaços de participação socioestatais.
Com isso quero dizer que os espaços das plenárias são atribuídos de uma função
mais instrumental, por meio das votações e deliberações, mas também servem como
oportunidade para a manifestação de grupos e associações, para a afirmação de identidades e
para a constituição de legitimidade política, como sugere Aguião (2014, p. 42).
Foi possível observar ao longo da conferência e, sobretudo, durante o coquetel, que o
os espaços do evento possibilitavam aos militantes não apenas a constituição de alianças em
votações, mas, sobretudo, uma troca profunda de experiências que possibilitava que muitos
participantes discordassem entre si e em relação ao poder público, afirmando posicionamentos
e incidindo politicamente a partir deles, atualizando, assim, as disputas em jogo. A
participação de grupos e entidades como a Família Stronger, o IBRAT e o GADvS
possibilitou que a incidência da sociedade civil não se limitasse à participação em votações e
deliberações, mas que o acúmulo dos debates e da atuação política empenhada por estes
coletivos fosse efetivamente incorporado ao longo das conferências.
Por outro lado, muito embora a troca de acusações entre membros do poder público e
da sociedade civil tivesse permeado todos os dias da conferência, era difícil ignorar o fato de
que a eficácia das discussões travadas dependia de certo grau de comprometimento
democrático das instituições públicas, sobretudo em se tratando de um processo de
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participação que envolvia todos os entes da federação. Nessa perspectiva, a defesa dos
direitos LGBT e dos mecanismos de avaliação e controle e de implementação destes direitos
acabava, não sem motivo, sendo subsumida à necessidade de assegurar que o governo federal
estivesse disposto a manter as relações e os compromissos estabelecidos com os movimentos
sociais que compõem estes espaços.
Creio que esta dupla dinâmica foi capaz de produzir uma série de efeitos em relação
aos interesses em jogo ao longo da Conferência. A ampla presença de pessoas trans no
coquetel de abertura, creio eu, não pode ser dissociada de uma incerteza presente entre
diversos militantes acerca da continuidade de algumas políticas públicas que vinham sendo
implementadas, mesmo em âmbito municipal. Do mesmo modo, as diferenças de
interpretação sobre a efetividade das conquistas garantidas por meio destes processos de
negociação, que alguns militantes se referiam enquanto sendo migalhas, não pode ser
compreendida sem levar em conta o fato de que uma parte das pessoas trans presentes e que
permaneceram ao longo da Conferência na parte do salão ocupada por membros do poder
público eram beneficiárias ou buscavam participar do programa Transcidadania.
Por fim, considero importante ressaltar o papel que a internet e as mídias sociais têm
desempenhado nestes espaços. Particularmente o uso do Facebook foi presente em todas as
etapas do processo de conferências, indo da divulgação das etapas por meio de eventos à
exposição de conflitos e discordâncias. Por meio dos textos e das fotos tiradas durante o
evento e publicadas nos perfis de militantes e grupos, era possível recompor uma série de
alianças que tomavam as discussões nos espaços das plenárias. Isso também faz com que a
linguagem e os códigos que são próprios dos conselhos precisem ser adaptados para atingir
públicos mais distantes destas dinâmicas. Trata-se de um exercício que exige algum esforço
interessado e informado. Em muitas situações, não se trata apenas de substituir um termo por
outro, mas de oferecer um contexto que permita com que os usuários nas redes sociais possam
compreender e tomar lado sobre as disputas em jogo.
No tópico seguinte, que encerra este capítulo, faço algumas observações pontuais a
este aspecto dos espaços de articulação socioestatais que dizem respeito à forma como os
participantes criam noções de pertencimento que produzem algumas diferenças importantes
na atuação política do movimento LGBT.

3.5 Notas sobre uma reunião do Conselho
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Até o início de maio de 2016, o Conselho havia conduzido duas reuniões ordinárias:
uma no 17 de fevereiro, que foi responsável pela organização da etapa municipal da
Conferência, e outra no dia 11 de abril, que estabeleceu o Regimento Interno do Conselho.
Na primeira reunião do ano, o Conselho decidiu que as reuniões ordinárias seriam
realizadas todas as segundas segundas-feiras do mês. Liguei na manhã do dia 11 de abril para
Paulo Iotti com o intuito de confirmar o horário e o local: sede da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura da Cidade de São Paulo (SMDHC), no centro, às
15:00.
A agenda fixada pelo Conselho, no entanto, acabava por coexistir com a velocidade
das informações e reviravoltas da política nacional. No mesmo dia 11, um pouco antes da
reunião dar início, um áudio supostamente vazado pelo então vice-presidente Temer à
bancada do seu partido na Câmara dos Deputados chegou aos jornais, que instantaneamente
transcreveram a conversa em que Temer dava o impeachment como fato certo. No dia
anterior, a comissão responsável pela averiguação da admissibilidade do impeachment havia
aprovado o pedido formulado pelo advogado Helio Bicudo e por Janaína Paschoal, advogada
e professora da Faculdade de Direito da USP.
Chegando à reunião, fui até o balcão de atendimento buscar informações sobre a sala
reservada para o Conselho, quando fui informado de que a reunião já havia começado havia
uma hora e ocorria em outro lugar, no Centro de Cidadania LGBT, na rua do Arouche. Mal
consegui esboçar alguma indignação, quando um advogado e representante da OAB se
aproximou do balcão repetindo a minha pergunta.
Ao ouvir a mesma resposta, o advogado bateu na mesa com o jornal que carregava
nas mãos, permitindo com que eu lesse a notícia de capa da Folha, que apresentava o placar
do impeachment na Comissão da Câmara: 38 votos a 27. O rebuliço durou pouco, quando um
funcionário da Coordenadoria logo se aproximou anunciando que estava a caminho da
reunião e poderia nos acompanhar. E assim seguimos eu e o advogado.
O caminho que fizemos, que saía da rua Libero Badaró, passava pelo viaduto do Chá
até chegar à Praça da República foi acompanhada por uma conversa entre o funcionário da
prefeitura, o representante da OAB e eu. Quando passamos pela frente da sede da Prefeitura,
que fica ao lado da SMDHC, tivemos que saltar entre as barracas de camping alojadas em
forma de protesto pelo movimento de moradia da cidade. O funcionário da Prefeitura me
explicou:
Eles estão protestando contra as políticas de habitação do Haddad. Agora, aonde o
Haddad vai, eles vão junto. E quando o prefeito está no gabinete, eles ficam
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acampados aqui. Faz algumas semanas que inauguramos o Centro de Cidadania
LGBT em Heliópolis, lá na Zona Sul, e estavam lá o prefeito e o secretário de
Direitos Humanos, Eduardo Suplicy. Não chegou nem a dar o horário que a gente
tinha programado o início da solenidade e eles chegaram para protestar. Poxa, contra
LGBTs não dá, né?! Aí é brincadeira. Conversamos com eles e pedimos com
educação para que eles protestassem em outra ocasião.

A conversa emendou na crise política e nos desdobramentos da conferência
municipal. O advogado se mostrava ainda um tanto descontente com a alteração do local da
reunião do conselho e acabou cortando o relato sobre o protesto do movimento de moradia
para oferecer uma sugestão:
Olha, acho que para a próxima reunião vocês poderiam apostar em uma divulgação
prévia destas mudanças de local. Me senti contemplado pela sua justificativa de falta
de que não tinha espaço na Secretaria mas, se notificado com antecedência pelo
Facebook, a gente já fica sabendo. Eu imagino também o trabalhão que deve ser
montar essas reuniões e ainda ter de contar com o desinteresse da população.

O funcionário da prefeitura acenou positivamente e respondeu:
As pessoas demonizam tanto o poder público e esse desinteresse às vezes é tamanho
que eu chego a me perguntar: será que é por aí? Sou gay e participo do movimento,
além de trabalhar na Prefeitura, mas olha, não há quem aguente tanta conferência e
conselho. A gente precisa rever essas práticas, é a nossa união que está em jogo
afinal de contas, né?

Enfim chegamos à sede do Centro de Cidadania. A reunião, a bem da verdade,
começara às 15:00, e não às 14:00, como informado pela recepcionista da SMDHC. A reunião
das 14:00, horário originalmente marcado para a reunião do Conselho, como fiquei sabendo a
partir de uma fala do Paulo na reunião, era restrita aos membros do poder público no
Conselho, e havia sido realizada no mesmo local e sala. Os conselheiros da sociedade civil
que chegaram um pouco antes foram impedidos de entrar na reunião, que foi aberta somente a
partir das 15:00. Aquela reunião foi uma das maiores que presenciei, contando com a
presença de 22 pessoas. A partir da lista de assinaturas, reparei que apenas 3 pessoas
presentes, eu incluso, não pertenciam ao Conselho.
A reunião tinha como pauta o item que havia deixado de ser discutido no último
encontro, em fevereiro, em função dos preparativos para Conferência Municipal. Tratava-se
da discussão e votação do Regimento Interno do Conselho, o que consistia na leitura,
aceitação, alteração ou supressão de cada uma das cláusulas apresentadas como proposta pelo
Coordenador de Políticas LGBT, Alessandro Melchior.
A maior parte das discussões se relacionava ao formato de redação das cláusulas
regimentais, que eram frequentemente contestadas por Paulo Iotti. Algumas discussões
renderam debates mais acalorados, sobretudo em relação às dinâmicas internas de distribuição
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de competências e prerrogativas entre o poder público e a sociedade civil. A flexão de gênero
na redação do Regimento e a inclusão de outros segmentos no rol que dispunha o públicoalvo matéria a quem o Conselho se direcionava também foram debatidas.
Paulo repetiu na reunião uma preocupação que já havia sido apontada por ele na
Conferência a respeito de segmentos políticos emergentes que não haviam sido incluídos na
sigla LGBT, mas que participavam de reuniões e encontros do movimento. Durante a
Conferência, Paulo havia pedido a fala para tratar da possibilidade da minuta de
reivindicações abarcar categorias como queer, intersexuais e assexuais. Na ocasião, a
militante Fernanda de Moraes, vinculada à ANTRA, foi firme em replicar a intervenção de
Paulo, argumentando que a Conferência não deveria tratar estes setores como o movimento
costumou lidar com travestis e pessoas transexuais, falando por elas e cumprindo um papel de
representação de sujeitos que ainda não haviam sido incluídos devidamente no movimento.
Na ocasião, Paulo sugeriu que
Acho melhor então trocar a redação deste artigo que se refere às atribuições do
Conselho, substituindo o termo “segmentos do movimento” por “orientação sexual e
identidade de gênero”, que é algo que a gente fala no movimento, tanto pra não ter
trava-lingua de expressões como “lgbtfóbico”, pra além da questão do I
[intersexual], do A [assexual] e do Q [queer], ainda que o Conselho para o meu
desgosto eventualmente decida não trabalhar com outras populações. Ainda tem a
polêmica dos três Ts [travesti, transexual ou trans e transgênero], por exemplo. Parte
do movimento trans não aceita as e os transgêneros que não se identificam como
travestis e transexuais, tanto que para minha infelicidade saiu o terceiro T deste
decreto [que regulamenta o Conselho]. Mas, colocando “identidade de gênero e
orientação sexual”, daí abarca todo mundo, e daí o Conselho decide se irá atuar em
prol de intersexuais, não-binários, etc, que sejam discriminados por essas razões,
podendo o Conselho atuar se fosse o caso.

A reunião seguiu com a discussão de todo o regimento, alternando momentos em que
alguns conselheiros cochilavam e outros em que haviam distensões e acirramentos. Estes
momentos eram principalmente protagonizados por Alessandro Melchior e Paulo Iotti, que
acabavam figurando como espécie de interlocutores privilegiados do poder público e da
sociedade civil, respectivamente. Isto em grande parte se devia ao manejo habilidoso com que
tanto Melchior como Iotti interviam nas reuniões. A experiência de ambos com estes espaços
também favorecia com que o domínio das regras e dos repertórios por cada um deles
garantisse um certo equilíbrio volátil e dinâmico no que diz respeito à capacidade de
ingerência, por parte do poder público, e de incidência, por parte da sociedade civil. Em
algumas situações envolvendo desentendimentos mais acirrados durante a reunião, a
discussão alcançava muitas vezes às trocas de ironia e acusações entre ambos.
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Ao mesmo tempo, alguns dos conselheiros mais novos que não tinham experiência
prévia nestes espaços acabavam por se ausentar de muitas das discussões. No caso de
Thomas, especificamente, a ausência não era voluntária, mas resultava da incompatibilidade
de horário em que as reuniões eram marcadas, que acabavam sendo realizadas sempre durante
o horário comercial, coincidindo com a jornada de trabalho do conselheiro. Thomas levantou
esta questão em algumas reuniões, pedindo para que o Conselho, à época presidido por
Melchior, adotasse uma agenda que intercalasse reuniões em horários comerciais e em
períodos alternativos, como os sábados. Não houve muito interesse por parte do poder público
em alterar o horário das reuniões, o que inclusive gerou uma acusação de que havia
funcionários da prefeitura que estariam participando do conselho por interesse particular, a
bem dizer, para abonar horas de trabalho, e não pelo engajamento ou a proximidade com o
tema.
Durante a votação das cláusulas do regimento interno, os ânimos se acirraram com
alguma frequência entre Melchior e conselheiros do poder público, de um lado, e Paulo, de
outro. Em dois momentos da reunião, Luiza Coppieters fez intervenções que buscaram
evidenciar a dificuldade percebida por ela para se inserir naquele espaço. Destaco as seguintes
passagens, que questionam a relevância de algumas das discussões por vezes tomadas por
representantes da sociedade civil e do poder público, sobretudo levando em consideração a
iminência do processo de impeachment e as eleições municipais que ocorreriam no segundo
semestre de 2016:
Eu vou ser bem honesta. Digamos que o [deputado Federal pelo PRB Celso]
Russomano entre [como candidato eleito para a Prefeitura de São Paulo]. Se entrar
alguma coisa assim pra acabar com isso aqui, por exemplo. O que eu to pensando é
em fortalecer a sociedade civil, tendo em vista o que pode vir ano que vem. Se essa
onda crescer, eles vão tirar todos vocês aí, moçada. Vocês vão ter que rodar. E aí,
vai ficar com quem?
Pessoal, quero fazer uma fala aqui pegando esse momento. Acho que a gente podia
construir neste espaço um espaço agradável. Estamos todos no mesmo barco. Pra
mim é tão claro assim que a gente LGBT tá tudo na merda, você que é gay branco
de classe média tá no nível da merda, mas tá na merda, entendeu? Para mim, a
questão é criar um ambiente que seja agradável, fértil para a construção, para a gente
poder fazer brincadeiras mas que o negócio avance. Eu fico preocupada porque eu
chego aqui, algumas pessoas eu conheço, outras não, mas a gente pode criar um
espaço nestes dois anos de convivência que faça bem, porque imagina você ter que
ir pra um lugar na defensiva sabendo que um vai atacar o outro. Um conselho desses
não pode ter uma função dessas. Até porque, em geral, as demandas são muito
claras. Não vamos discutir aqui como resolver a luta de classes. Aqui se trata de
questões específicas.. Vamos tentar pensar em um espaço assim? E outra: nem todo
mundo conhece outras coisas que já que aconteceram. Então às vezes a pessoa tá
chegando e já vê a treta rolando, ninguém se interessa, e isso eu me lembro desde a
época do movimento estudantil. A gente pode fazer uma coisa aqui mais pragmática,
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que possa nos proteger e nos blindar de alguma forma ano que vem, ou também
assumir essa prática democrática de conversar, dialogar para fora, trazer mais gente.

A última fala de Luiza acabou gerando um mal-estar entre alguns membros do poder
público. A reunião acabou sendo encerrada em função do teto de horário estabelecido. De
todo modo, estava aprovado o Regimento Interno do Conselho, que passaria a existir
juridicamente a partir dali.
Desta reunião até o final de 2016, as reuniões seguintes deixaram de atingir o
quórum suficiente para instalação. Em grande medida isto se deu em função do acúmulo de
tarefas da Coordenadoria em relação às prestações de contas que fariam parte da futura
transição entre gestões e também em razão do início das eleições municipais. Além de Luiza,
a representante titular do segmento de travestis, Valeriah Rodrigues, também havia anunciado
sua intenção em se candidatar à vereadora pelo PCdoB. Outros motivos também colaboraram
para um gradual esvaziamento do Conselho. Após Thomas ter protestado repetidamente em
algumas ocasiões, pleiteando que os horários das reuniões contemplassem os conselheiros que
trabalhassem no período da tarde, o titular da cadeira de homens trans direcionou uma carta
ao Conselho justificando a sua saída em razão da total omissão do poder público em garantir a
participação dos conselheiros nas reuniões.
Voltando para o término da votação do regimento, a conversa de corredor no pósreunião acabou estendendo algumas das preocupações expostas por Luiza. Na saída da
reunião, fui apresentado por ela ao representante bissexual suplente. Apresentamo-nos e ele
foi direto ao ponto: Me diz você, o que significa um representante bissexual representar
bissexuais em uma reunião como essa?
A pergunta feita pelo representante me permitiu confirmar uma suspeita que vinha se
esboçando em algumas reuniões. A representação da sociedade civil por segmentos se, por
um lado, garante uma capacidade de participação mais equânime aos diferentes setores que se
organizam politicamente por meio do movimento, por outro, exige com que os representantes
estejam em contato direto com uma espécie de base de representados bastante difusa, o que
praticamente inviabiliza com que essa comunicação ocorra na maior parte dos casos. Em
situações nas quais os conselheiros também faziam parte de alguma associação ou grupo
organizado por segmento, esse modelo de participação e representação política acabava sendo
viabilizado por meio destas conexões. Já nos casos em que os militantes não tinham
vinculação direta a alguma entidade, boa parte da atuação política desempenhada nas reuniões
acabavam sendo decididas por iniciativa própria, o que levava a questionamentos como o que
foi realizado pelo conselheiro bissexual.
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Se a relação entre conselheiros eleitos por segmentos com a população, ou mesmo
com a militância correspondente a cada segmento na cidade, não era facilmente delineável em
diversas situações, a própria certeza de ser ou não militante LGBT nestes espaços também era
colocada em suspensão em alguns momentos. Para isso, deve ser levado em consideração que
as distinções entre sociedade civil e poder público nem sempre descrevem por completo a
forma como os atores envolvidos nestes processos atuam politicamente. Neste sentido, não
era incomum que alguns funcionários da prefeitura não apenas se reconhecessem também
como militantes LGBT e/ou de partido político, como, em alguns casos, tivessem migrado da
militância LGBT e/ou partidária para a gestão municipal. Expressões como é a nossa união
que está em jogo e estamos todos no mesmo barco acabam sendo repetidas tanto por membros
da sociedade civil como do poder público. Há de se destacar que o fato de a gestão municipal
ser petista aguçava ainda mais a sensação de que ambos os lados da discussão teriam a perder
se os pontos de conflito não fossem atenuados.
Em estudo sobre conselhos participativos, Houtzager, Lavalle et al. (2004, p. 270)
argumentam que o papel da sociedade civil nestes espaços está muito mais relacionado à
capacidade de capacidade de articulação das entidades civis participantes com agentes
vinculados a partidos politicos e ao Estado do que propriamente à participação do cidadão
individual, cuja efetividade da paticipação seria bastante reduzida na maior parte dos casos.
Tagatiba (2004) ressalta, ainda, que mesmo a capacidade de ingerência de organizações civis
nos Conselhos tem maiores chances de se efetivar por meio de grupos ou associações que
dispõem de membros com maior renda e trajetória de escolaridade.
Concordo com os autores que as relações estabelecidas entre organizações civis,
representantes da sociedade civil e membros do poder público acabam por incidir em algumas
dinâmicas atinentes aos espaços dos Conselhos, reduzindo a capacidade de ingerência e
controle sobre a atividade das gestões. Esta pesquisa mostra que, nos momentos em que as
preocupações destes diferentes setores convergiam face à insegurança que os arranjos
institucionais a nível federal ofereciam, tanto para atuação do colegiado como para a
preservação das conquistas adquiridas, reforçava-se a importância destes espaços que, ainda
assim, permaneciam como objeto de constante disputa.
*
Neste capítulo, busquei investigar mais de perto alguns engajamentos que se
relacionam com a inserção de militantes LGBT em espaços de participação e controle
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socioestatais. Chamei a atenção para emergência e a consolidação destes mecanismos, que
estão profundamente vinculadas a um processo paulatino de democratização das agendas
estatais e de ingerência de movimentos sociais como o LGBT nestas agendas. Os Conselhos,
Conferências e Coordenadorias passam a ser espaços privilegiados de articulação e disputa
entre diferentes militantes, grupos e associações, mas também entre o movimento LGBT e as
gestões municipais, estaduais e federal. Isto também implica em dizer que momentos como o
de uma crise política, tal qual a que assolou o governo federal durante o período da pesquisa,
incidem decisivamente no modo como militantes e gestores atuam politicamente.
Algumas pesquisas (TATAGIBA, 2004; CARVALHO, 2004; COELHO 2004;
RAICHELIS, 2000; SAMPAIO; 2006) realizadas ao longo dos anos 2000 sobre as dinâmicas
inerentes a Conselhos já indicavam que estes espaços costumavam desempenhar um papel
“mais reativo do que propositivo” (TATAGIBA, 2004, p. 365). A avaliação destes
pesquisadores indicava a tendência de que estes espaços deixavam muitas vezes de exercer
um caráter deliberativo, induzindo o Estado à ação – que, no caso da gestão que pude
acompanhar do CPLGBT, nunca chegou efetivamente a se cumprir – para obter melhores
resultados no controle das ações governamentais, como sugere Carvalho (2006, p. 50). Ainda
assim, a efetividade e mesmo a existência destes mecanismos de participação acabam
prescindindo de uma disposição democrática dos diferentes participantes em jogo. Isto requer,
por parte do poder público, um certo comprometimento com as instituções e com as relações
estabelecidas com os movimentos sociais e, por parte do movimento LGBT, como partícipe
da sociedade civil, demanda uma constante disposição para a negociação e a disputa.
Essa demanda acaba por posicionar diferentes militantes em relação ao modo como
decidem atuar politicamente, seja individualmente ou de modo coletivo. No capítulo a seguir,
retomo os anos de 2015 e 2016 para apresentar algumas estratégias de atuação adotadas por
militantes mais jovens na cidade de São Paulo e que passam a serem notabilizadas pela suas
inserções nas mídias sociais e na internet. Minha intenção com isso é a de aprofundar a
reflexão acerca dos modos de engajamento implicados na tensão que se estabelece em
diversos momentos entre militantes de diferentes gerações a respeito da postura a ser adotada
quanto à institucionalização da ação política empenhada pelo movimento.
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4 Tretas de Facebook
Neste capítulo, recomponho algumas experiências junto a ativistas com inserção em
espaços online, e que são reconhecidos e notabilizados pela sua atuação política no Facebook.
Ao diferenciar os mecanismos de engajamentos empenhados neste contexto daqueles
utilizados pelos militantes com quem convivi no Conselho, chamo a atenção para algumas
possibilidades de ação política desempenhadas na esfera discursiva da internet. Com isso,
retomo a oposição frequentemente identificada nos espaços do movimento LGBT entre uma
militância institucional x um ativismo virtual, para verificar sua aplicabilidade a partir de
diferentes formas de engajamento na internet. Formas que podem tanto se afastar como se
aproximar do caráter pretensamente espontâneo e individual atribuído ao que passou a ser
identificado como ativismo virtual, ciberativismo ou web-ativismo.
A partir da minha experiência com Luiza Coppieters, mas também com Hailey Kaas,
Magô Tonhon e Amara Moira, reconstituo a seguir algumas estratégias de engajamento
ativadas meio à circulação de opiniões, posicionamentos, teorias e relatos de vivência na
esfera discursiva do Facebook. Inicio este capítulo identificando algumas das demandas e
reivindicações que são articuladas nestes espaços, bem como estratégias que são utilizadas
para gerar reconhecimento e garantir visibilidade, no qual emergem conceitos como os de
transfeminismo e cisgeneridade bem como a formulação de um conjunto próprio de categorias
e classificações. Passo por alguns aspectos inerentes à arquitetura das redes e da internet para
explorar os impactos da interação por meio de redes sociais no surgimento de ciberativistas
que passam a ganhar reconhecimento e prestígio em redes sociais como o Facebook. Com
isso, percorro apenas algumas das inúmeras tretas de Facebook, como é comum ser dito, e
que, de certa forma, constituem este campo de atuação nas redes, chamando a atenção para a
articulação entre o ciberativismo, o transfeminismo e as diferenças produzidas a partir de
repertórios, das reivindicações e dos modos de engajamentos mobilizados por ativistas de
diferentes gerações e com inserções políticas diversas. Por fim, analiso o movimento de
candidaturas de pessoas trans a cargos legislativos municipais em 2016 a partir da campanha
de Luiza Coppieters na cidade de São Paulo. Com isso, chamo a atenção para a ingerência de
acontecimentos de escala local e nacional na formatação destas campanhas, apontando para
algumas estratégias de atuação que engendram experiências ciberativistas, proposições
transfeministas e o estabelecimento de diferentes, embora recorrentes, estratégias de
reconhecimento e visibilidade.
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4.1 Transfeminismo, ciberativistas
“Você nunca ouviu falar de Amara Moira? Ela é super conhecida no Facebook, eu
compartilho absolutamente tudo o que ela posta.”. Foi assim, durante uma das mesas do
Periferia Trans, em março de 2015, que eu ouvi falar pela primeira vez de Amara Moira. A
militante lésbica que me fez a pergunta – mas lésbica-interseccional, viu?, lésbica, branca,
cis e interssecional, reforçou - acabou por me contar mais detalhes sobre a trajetória de
Amara68.
Alguns meses antes, Amara havia publicado em seu perfil no Facebook algumas
fotos no banheiro feminino da Unicamp, onde cursava seu doutorado em literatura. As fotos
estampavam inscrições nas portas dos banheiros com frases como vamos cortar a sua pica e
não deixem que os machos ocupem nossos espaços. A publicação de Amara foi amplamente
veiculada nas redes, de modo que em uma busca rápida na internet pelo seu nome ainda
durante a escrita desta dissertação trazia reportagens com detalhes sobre o caso e notícias
acerca da repercussão e da mobilização em torno do ocorrido. Fui ao seu blog pessoal, onde
Amara relatava em detalhes algumas experiências relacionadas ao seu cotidiano como travesti
e prostituta. De acordo com a descrição de Amara69:
Travesti em inícios de carreira, Amara Moira percebeu mais fácil transar sendo paga
do que dando-se de graça, facinha como ela é. Decide então pela rua, fazê-la de
esquina a esquina, encontrando nisso prazer em não só viver ali o sexo tributado
(nas formas inusitadas em que ele surge), como também em rememorar dps a
experiência, retrabalhá-la em texto: travesti que se descobre escritora ao tentar ser
puta e puta ao bancar a escritora.
(MOIRA, Amara. E se eu fosse puta? Perfil do blog. Disponível em:
<eseeufosseputa.blogspot.com.br>, acessado em 19/08/2016)

Nessa época, passamos a manter contato por meio do Facebook até que nos
conhecemos pessoalmente em uma mesa de debate sobre regulamentação da prostituição que
ocorreu no centro de São Paulo, em novembro de 2015. Luiza Coppieters já havia comentado
comigo sobre Amara em algumas ocasiões, além de ter sugerido para que eu olhasse com
mais atenção a militância que vinha sido desempenhada por Hailey Kaas e Magô Tonhon.

68

A trajetória e o ativismo de Amara Moira também aparecem nos trabalhos de Carvalho (2015), Carrara e
Carvalho (2015) e Falcão (2017).
69
Em julho de 2016, Amara Moira lançou um livro de nome homônimo ao blog e que se inspirava nas
publicações realizadas na página. Alcançando a lista de mais vendidos em portais de venda online como a
Amazon.com, o livro foi prefaciado por Indianara Siqueira e contou com textos de Vitória M. e Monique Prada.
Na orelha do livro, a descrição biográfica de Amara é a mesma daquela encontrada no blog E se eu fosse puta.
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Diferentemente de Luiza e Amara, cujas trajetórias ativistas foram marcadas por
algum acontecimento que ganhou repercussão em diferentes mídias, Hailey70 passou a ser
reconhecida pela sua atuação no site/coletivo transfeminismo.com e no grupo do Facebook
com o mesmo nome. Quando entrei em contato com a página e com o grupo, acabei
conhecendo as outras duas moderadoras, Jaqueline Gomes de Jesus e Viviane Vergueiro. Meu
primeiro encontro com Hailey, Jaqueline e Viviane ocorreu em setembro de 2015 em
Salvador, em um Grupo de Trabalho organizado por elas durante um encontro universitário71
de gênero e sexualidade. A atuação política de Hailey no transfeminismo.com era também
dividida dentro e fora das redes, ainda, com a sua atividade partidária na LSR (Liberdade,
Socialismo e Revolução), uma corrente do partido no qual era filiada, o PSOL.
De certo modo, foi Luiza quem me aproximou tanto de Amara como de Hailey e
Magô, o que passou a chamar a minha atenção para uma cena ativista desempenhada por
pessoas trans e que vinha sido constituída prioritariamente em espaços online. Isto não
necessariamente implicava em dizer que suas participantes não atuavam politicamente em
espaços fora da internet. Ao tomar conhecimento dos percursos e descaminhos que
constituíram cada carreira ativista, ficava mais evidente que o uso da internet com finalidade
política ocupava em cada trajetória um lugar específico e variável com o tempo. Ainda que a
atuação de Viviane, Jaqueline e Hailey em torno do site transfeminismo.com tenha se
realizado quase completamente por meio da internet, o tipo de inserção nas mídias sociais de
cada uma delas era bastante distinto. No período em que as conheci, enquanto Jaqueline e,
sobretudo, Hailey, ganhavam considerável repercussão por meio dos seus textos que
circulavam no Facebook, Viviane era mais reconhecida pela sua inserção acadêmica e em
espaços de articulação locais entre movimentos sociais em Salvador, onde residia no período.
Ainda assim, havia diferenças consideráveis tanto no repertório como na formatação
da atuação política desempenhada por estas ativistas trans nas redes sociais em relação aos
espaços de participação socioestatais. Em razão disso, passei a considerar as particularidades,
as afinidades e os pontos de tensão suscitados quando colocados em relação à militância
desempenhada nos conselhos, por um lado e, por outro, aquela que tem sido reconhecida por
70

Alguns aspectos da trajetória política de Hailey e parte das suas formulações sobre transfeminismo e
cisgeneridade aparecem em Coacci (2014) e Colling (2015). Nunes (2017) faz uma descrição detalhada do site
transfeminismo.com.
71
Trata-se do II Seminário Internacional Desfazendo Gênero, que ocorreu nas dependências da UFBA. Apesar
da análise deste evento escapar dos objetivos deste capítulo, considero importante ressaltar que a expansão de
eventos universitários e acadêmicos envolvendo pesquisadores e militantes dos campos de gênero e sexualidade
se inserem em um contexto mais amplo de ampliação de TCCs, dissertações e teses articulando estas áreas,
especialmente no campo das ciências humanas, e que merece ser observado oportunamente com mais atenção.
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parte da literatura recente como um ciberativismo desempenhado particularmente por
travestis, homens e mulheres trans nas redes sociais ou, simplesmente, o ciberativismo trans72.
É neste sentido que considero o ciberativismo trans e a atuação concentrada nos
espaços de negociação socioestatais por militantes e gestores como frentes de atuação política
distintas, mas não necessariamente distantes. Frentes nas quais ativistas e militantes se
engajam e se relacionam, produzindo reconhecimentos e se vinculando a grupos de
pertencimento, ao passo que articulam demandas pessoais e reivindicações coletivas por meio
e a partir do movimento LGBT ou de suas possíveis segmentações. Os pontos de tensão que
emergem a partir dos mecanismos de atuação de cada frente, porém, impedem afirmar que
esta circulação seja disponível a cada militante da mesma maneira. Neste sentido, aposto que
a análise destes potenciais conflitos permite observar como a diferença é produzida no nível
de algumas articulações políticas.
À medida que passei a acompanhar diariamente, a partir de 2015, as publicações nas
mídias sociais feitas por Luiza, Amara, Hailey e Magô, participando com elas também de
atividades como palestras e manifestações, pude compreender melhor a dimensão que as
mídias sociais e os encontros presenciais ocupavam na conformação das redes de alianças e
afetos destas ativistas. Na maior parte das situações, os debates, eventos acadêmicos e atos de
rua acabavam oferecendo a elas a possibilidade de se conhecerem e, em alguma medida, se
articularem em encontros presenciais.
Não foi incomum durante a pesquisa participar de situações em que militantes, com
atuação na internet e com histórico de parceria de anos, encontravam-se pessoalmente pela
primeira vez durante uma palestra. Em muitos casos, as restrições de ordem financeira e
logística acabavam dificultando com que houvesse maior regularidade nos encontros
presenciais, desabafo que por vezes ouvi de ativistas. Ao longo da pesquisa, fui
compreendendo melhor a importância das conformações espaciais nas quais as lutas são
desempenhadas. Neste sentido, passei a considerar o ambiente digital no qual atua o
ciberativismo trans enquanto um espaço do cotidiano deste formato de atuação política. Já as
atividades presenciais acabavam, em grande parte das vezes, assumindo um caráter
excepcional, mas não menos estratégico.
72

Tenho adotado o conceito de ciberativismo por meio de uma combinação adaptada do sentido empregado por
Carrara e Carvalho (2015), que destacam a emergência de um “ciberativismo independente” de travestis e
pessoas trans através da democratização no acesso à internet e as novas tecnologias de comunicação e
informação, bem como por meio da interpretação de Nunes (2017), que sugere um ciberativismo trans como
constitutivo de uma forma específica de fazer política, “dependente da individualidade, performance e
visibilidade, podendo substituir as mídias (hegemônica e contra-hegemônica) e as interações face-a-face” (p. 54).
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Por este motivo, demorei quase um ano para ter o primeiro contato pessoal com
Magô desde o dia em que passamos a trocar mensagens pelo Facebook. Nos vimos pela
primeira vez em um debate em comemoração do dia da Visibilidade Trans, ocorrido no 29 de
janeiro de 2015 no Sindicato dos Bancários de São Paulo, e que também contou com a
presença de Luiza Coppieters e Aline Freitas. Além de Magô, pude conhecer outros militantes
naquela ocasião que até então eu só havia contato por meio das redes sociais. Ao mesmo
tempo, alguns aproveitavam o término do evento para se adicionarem uns aos outros em suas
redes sociais por meio de celulares e smartphones - cena que passei a considerar retoneira em
mesas de debate que envolviam ativistas reconhecidas pela sua atuação na internet. Por meio
de um destes novos contatos, recebi no mesmo dia um convite via Facebook para participar de
uma Caminhada pela Paz, que ocorreu no dia seguinte na ocasião da Semana da Visibilidade
Trans. Com o mote Sou Trans, quero dignidade e respeito!, a caminhada organizada pela
Associação Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transexuais (CAIS), entidade
com sede em São Paulo coordenada pela ativista e performer Renata Peron, acabou reunindo
ao menos uma centena de militantes na avenida Paulista - muitos também se conhecendo
pessoalmente pela primeira vez.73
Antes de acompanhar Magô, Hailey e Amara, minha utilização das mídias sociais
para a análise de campo era bastante semelhante com aquela descrita por Mario Carvalho
(2015). O pesquisador relata em sua tese que, no início da pesquisa, utilizava as mídias sociais
como meio para rastrear o seu campo de pesquisa, que consistia prioritariamente em
encontros e atos fora da internet. Com o desenrolar da pesquisa, Carvalho passou a admitir
que “o ‘meio’ se tornava um importante palco político” (2015, p. 205), de modo que a própria
noção de campo passou a englobar também os contextos de interação online.
Do mesmo modo, alguns militantes com atuação concentrada nos conselhos e
conferências acabavam eventualmente fazendo parte dos meus contatos nas redes sociais. De
início, a interação online com tais militantes e com páginas de grupos e coletivos me auxiliava
a acompanhar a agenda do movimento e a me atualizar sobre as informações circuladas, tais
como os materiais institucionais de divulgação de equipamentos públicos que abrangiam
inclusive outras cidades e regiões. Com o passar do tempo, a interação online com militantes
que eu havia conhecido nos conselhos e nas conferências e, agora, com ciberativistas, fez-me
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Não posso passar por este momento sem recordar da presença de Kayla Lucas durante a caminhada. Falar
sobre o movimento LGBT também é falar a respeito de mortes, e a ausência de sua partida alguns dias depois foi
sentida por muitos, inclusive por aqueles que haviam acabado de conhecê-la.
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notar algumas características importantes que reforçavam a pertinência de observar estas
dinâmicas enquanto frentes distintas de atuação política.
Em primeiro lugar, o uso da mesma plataforma – no caso, o Facebook - por estes
diferentes ativistas e militantes não necessariamente garantia com que todos se conhecessem
ou atuassem em proximidade, mesmo entre aqueles residentes em São Paulo, com quem eu
tinha maior proximidade. Isto ficou mais evidente conforme busquei mencionar, em diversas
ocasiões, os nomes de ciberativistas trans em reuniões do Conselho Municipal de Políticas
LGBTs e durante a 3ª Conferência Municipal LGBT de São Paulo. As reações variavam entre
aqueles que conheciam algumas delas e salientavam a relevância de seus textos e
posicionamentos nas mídias sociais, aqueles que conheciam e reforçavam a necessidade da
luta pela via institucional em detrimento de um ativismo nas redes considerado como
confortável, de sofá e sem ganhos práticos e, na maior parte dos casos, aqueles que não
conheciam ou haviam ouvido falar vagamente sobre estas ativistas.
Uma segunda característica importante, que auxilia a situar as duas frentes, diz
respeito aos repertórios mobilizados. No capítulo anterior, busquei demonstrar que
expressões, posturas e regras aprendidas pelos militantes no envolvimento com os espaços de
negociação sócio-estatais acabavam, por assim dizer, sofrendo influências de expressões e
posicionamentos que ganhavam repercussão na esfera da internet e das mídias sociais e na
produção acadêmica de pesquisadores mais jovens com inserção militante. Não foram poucas
as vezes que expressões como cisgeneridade, mulher cis, homem cis, lugar de fala,
cisnormatividade foram repetidas, geralmente por militantes mais jovens, tanto na
Conferência Municipal como em algumas reuniões do Conselho Municipal. Resta, portanto,
uma compreensão mais detalhada do contexto no qual estas expressões, conceitos e teorias
políticas entraram em voga, bem como os sentidos geracionais implicados nos usos e
compreensões destes dispositivos.
4.1.1 Alguns aspectos sobre a emergência do transfeminismo
No Capítulo 1, chamei a atenção para alguns eventos que auxiliam a reconstituir a
trajetória de organização dos primeiros grupos e redes travestis e trans. O surgimento dos
coletivos exclusivamente constituídos por mulheres trans, como o Grupo Brasileiro de
Transexuais (GBT), o Movimento Transexual de Campinas (MTC) e o Coletivo Nacional de
Transexuais (CNT) foram responsáveis em certa medida por garantir visibilidade à
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transexualidade, até então um fenômeno relativamente recente tanto dentro do movimento
como fora dele.
Além disso, a demanda por uma compreensão mais sofisticada e menos
estigmatizante da transexualidade emergia com força por meio destas associações transexuais,
que passaram a reivindicar políticas de acesso às tecnologias clínicas de modificação
corporal. É neste contexto que, em 1997, o Conselho Federal de Medicina lançou a Resolução
1482/97, por meio da qual deixava de considerar a cirurgia de redesignação genital como um
“crime de mutilação”, o que ensejou a realização do procedimento a título experimental em
alguns hospitais universitários a partir do final dos anos 1990, como apontam Carrara e
Carvalho (2013, p. 342).
A consolidação de um formato próprio de associativismo transexual neste período
não ocorreu sem conflitos. A afirmação de uma identidade transexual por meio da criação de
organizações próprias possibilitava estabelecer algum grau de autonomia em relação à
ABGLT, que era frequentemente acusada por militantes transexuais – mas não apenas – de
ser uma entidade exclusivamente gay. Vale dizer que esta acusação tinha um importante papel
na disputa de espaços dentro do movimento. As reivindicações por “protagonismo político” e
“empoderamento”, para recuperar os termos destacados pelos autores (CARRARA;
CARVALHO, 2013, p. 336), eram constituídas meio à formação de chapas lideradas por
travestis e mulheres trans na disputa das diretorias de associações. A meu ver, é a partir deste
contexto que merece ser situada a entrada de travestis e pessoas trans na diretoria de entidades
como a ABGLT.
Outro efeito da emergência de grupos e redes de mulheres trans diz respeito ao que
até então se entendia por uma identidade travesti. A possibilidade de criação de uma nova
categoria acabou implicando no afastamento de algumas militantes transexuais dos espaços
do movimento LGBT para uma aproximação com o movimento de mulheres. Carvalho e
Carrara relatam terem ouvido de militantes travestis a metáfora de que algumas mulheres
trans “atravessaram o arco-íris, pegaram o pote de ouro e foram embora” (2013, p. 342), de
modo a apontar a falta de compromisso político de algumas militantes que passaram a se
reconhecer como transexuais até realizarem os procedimentos cirúrgicos, quando, então,
deixavam a categoria de lado para se entenderem enquanto mulheres. Os autores destacam o
paradoxo da situação, pois para se ter acesso às tecnologias de modificação corporal, seria
necessário reivindicar uma identidade transsexual; porém, uma vez garantida a vaga para as
cirurgias, a reivindicação desta identidade poderia perder sentido (ibid., p. 331).
Ao mesmo tempo, não foi menos conflituosa a inserção de mulheres transexuais nos
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debates e espaços feministas. Coacci (2014, p. 139) relembra que os Encontros Feministas
Latinoamericanos e do Caribe 74 ocorridos desde os anos 1990 foram palco de intensa
discussão sobre o tema. Se os conflitos relacionados à emergência de redes e coletivos de
transexuais tiveram impacto tanto na militância LGBT como feminista, as proposições
decorrentes deste formato de associativismo transexual colaboraram para a produção de novos
entendimentos sobre as intersseções possíveis entre lutas políticas.
É neste contexto que se torna possível situar a emergência do transfeminismo. Em
entrevista para Thiago Coacci (2014, p. 150), Viviane Vergueiro menciona Aline Freitas
como uma das primeiras pessoas, senão a primeira75, a utilizar o termo transfeminismo76 no
Brasil. Durante os anos 1990, Aline atuou politicamente em diferentes frentes, como em
coletivos zapatistas e em ativismos ligados às lutas anti-globalização – particularmente o
Centro de Mídia Independente (CMI) - que emergiram na virada dos anos 2000 e ganharam
repercussão nacional a partir da realização do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. A
necessidade de relacionar algumas questões trans com o feminismo ao qual Aline teve acesso,
por meio de coletivos que passaram a aceitar a sua presença, acabou resultando na criação de
um blog no início dos anos 2000, o Transfeminismo77.
De certo modo, é possível reconhecer que os primeiros usos da expressão
transfeminismo, ainda que bastante localizados em tensões em relação ao movimento
feminista, ao movimento LGBT e ativistas travestis, já aparecem articulados ao manejo de
novas tecnologias. A interação em sites, blogs, grupos e listas de email passavam a permitir
que as discussões e as desavenças se estabelecessem aos poucos também em ambientes
online. Vale, portanto, olhar mais de perto algumas características próprias a esses novos
formatos de comunicação e informação.
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O autor enfatiza a importância do 10º Encontro, realizado no Brasil em 2005, no qual a discussão sobre
inclusão de mulheres trans nos encontros foi o debate central.
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O texto em questão se intitulava Ensaio de construção do pensamento transfeminista, publicado em 2005 no
site do CMI.
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Coacci (2014, p. 151) investiga alguns trânsitos iniciais do termo transfeminismo em países de língua
espanhola e portuguesa. Para ele, tiveram impacto nas formulações sobre transfeminismo no Brasil o texto de
Kim Perez Fígares, “¿Mujer o Trans? La inserción de las transexuales en el movimiento feminista”, publicado
em 2004, além do artigo “Transfeminismo y Micropolíticas del género en la era farmacopornografica” e do
manifesto da Rede PutaBolloNegraTransFeminista, escrito nas Jornadas Feministas Estatais do Estado Espanhol,
ambos publicados em 2009.
77
Embora Aline já tenha publicado na página Transfeminismo, gerida por Hailey Kaas, Viviane Vergueiro,
Jaqueline Gomes de Jesus e, posteriormente, também por Beatriz Pagliarini Bagagli, o blog desenvolvido por ela
nos anos 2000 não deve ser confundido com a página e o grupo no Facebook homônimos, criados em 2011.
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4.1.2 Web 2.0, avatares e web-celebridades
A gradual popularização da internet no Brasil em suas primeiras versões, já nos anos
1980, ofereceu a possibilidade de acessar conteúdos em tempo real e entrar em contato com
pessoas em diferentes regiões em uma velocidade ainda não experimentada por aqueles que
passavam a se tornar usuários. Aos poucos, a possibilidade de criar e gerenciar páginas
pessoais, tanto por meio da criação de sites como a partir do surgimento de blogs 78 e
fotologs79, ampliou exponencialmente as capacidades de interação.
Ao realizar um breve apanhado sobre o desenvolvimento da internet, Thiago Falcão
identifica este primeiro período como o da web 1.0, em que parte dos considerável dos sites se
mantinham “vinculados a empresas, entidades governamentais e universidades” (2017, p. 65).
Os principais serviços eram operados por sites como BOL, AOL, Yahoo!, Google e Hotmail.
Apesar destes sites já fornecerem algumas ferramentas de interação, as interfaces ainda
mantinham um caráter que pode ser considerado estático e pouco interativo, quando
comparado ao surgimento da web 2.0. Conhecida também como web interativa, a
possibilidade de se conectar e navegar em plataformas diferentes por meio de conteúdos
multimídias e através de redes sociais passa a marcar uma nova fase do desenvolvimento da
internet.
A expressão web 2.0, tanto quanto posterior a nomeação do período antecedente
como web 1.0, é atribuída a Tim O’Reilly80. Para ele, foi na web 2.0 que o uso da internet
passou a ser modulado a partir de plataformas e aplicativos multiconectados. Diversos
aparelhos desde então foram projetados para aproveitar ao máximo essas plataformas. Eles
proporcionaram opções de interação continuamente atualizadas com e para os usuários e
criando o que ele reconhece ser uma “arquitetura de participação” (2007, p. 22), que iria além
das páginas existentes na web 1.0 para oferecer novas experiências aos usuários. São
característicos deste período a emergência de jogos interativos como o Second Life81, além de
redes sociais como o My Space, Orkut, Facebook, Instagram e Snapchat, que vieram
acompanhados da proliferação de diferentes equipamentos multimídia, como smartphones e
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Blogs são plataformas digitais que permitem a atualização de artigos, postagens e publicações por meio de
uma interface que possibilita acessar os conteúdos que ficam dispostos de forma cronológica.
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Diferente do blog, no fotolog a ênfase é direcionada à publicação de imagens e fotos.
80
Entusiasta de movimentos notabilizados por demandas como o software livre e o código livre, que dizem
respeito à possibilidade de programas serem executados copiados, editados e redistribuídos de forma gratuita por
meio da abertura do acesso ao código-fonte de cada programa.
81
Para uma análise mais detalhada sobre o Second Life, ver Leitão (2012).
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tablets e de novas tecnologias, bem como como o desenvolvimento da internet 2G e 3G82, que
viabilizou a possibilidade de conexão remota e sem fio em diversos aparelhos.
Com a multiplicação das possibilidades de interação, a utilização dos mecanismos e
dispositivos mediados pelas novas tecnologias passa a ganhar um espaço maior no cotidiano
das pessoas. Um conjunto considerável de pesquisas no campo da comunicação (RICUERO,
2005; 2006; 2011; BOYD e ELLISON, 2007; COSTA, 2007; PRIMO, 2008;
CAVALHEIRO, 2010; DEL PICCHIA, 2013) se empenhou em investigar os impactos destas
interações nos diferentes modos de se utilizar as redes. Isto porque, para poder participar da
web 2.0, afirmam os autores, passa a ser necessário o desenvolvimento de uma espécie
identidade online.
Pedro Del Picchia argumenta que o surgimento das redes sociais pode ser entendida
como uma “evolução da web 2.0” (2013, p.10), trazendo “o usuário definitivamente ‘para
dentro’ da internet” (idem). O pesquisador chama atenção para a capacidade do internauta de
se tornar não apenas consumidor como também produtor de conteúdo por meio das mídias
sociais. Isto implica dizer que as interações nas mídias sociais começam cada vez mais a
contribuir para a modulação das relações que se constroem dentro da rede, bem como acabam
por influenciar as redes e as maneiras de ser e estar fora dela (DEL PICHIA, 2013, p. 12).
Tenho algumas reservas com a ideia de uma linha evolutiva capaz de explicar as diferentes
transformações na arquitetura das redes, mas acredito que é a partir deste contexto que se
torna possível falar na intensificação de agrupamentos concentrados no ambiente da internet.
Ana Maria Silva (2000), em pesquisa sobre formação de grupos no Internet Relay
Chat (IRC), aponta que as comunidades formadas nas redes possibilitam comungar
posicionamentos politicos com redes de afinidades, de modo que os agrupamentos formados
também passam a se consolidar como redes de amizades (SILVA, 2000, p. 102) – e, por assim
dizer, também de desafetos. Compreender as interações nas redes sociais a partir destes
agrupamentos é um exercício de grande importância, pois auxilia a reconstituir uma dimensão
em que a produção de sentidos emerge de uma possibilidade infindável de novas relações,
cenário no qual o ciberativismo trans se insere.
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O recurso de internet móvel 2G passou a ser implementado no Brasil no início dos anos 1990 e utilizava de
um sistema denominado GSM (Global System for Mobile Communications). A tecnologia 3G, ou a terceira
geração da internet móvel, tem sido amplamente utilizada atualmente. Utilizando-se da tecnologia WCDMA
(Wide-Band Code-Division Multiple Access) ou CDMA com maior velocidade para a utilização em
processadores móveis projetados para a interação em diferentes aplicativos e interfaces. Já é possível identificar
o sugimento de uma quarta geração, com a comercialização crescente da tecnologia 4G desde 2016, que oferece
uma velocidade ainda maior no tráfego de dados por meio da tecnologia LTE (Long Term Evolution).
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Não à toa, Raquel Recuero (2001) emprega a noção de “comunidade virtual”83 para
nomear uma dinâmica marcada pelo sentimento de permanência e de pertencimento percebido
pelos seus membros, em que a comunidade é produzida à medida que os internautas
sociabilizam em plataformas planejadas para a sociabilização. A pesquisadora enfatiza que o
efeito de pertencimento deixa de se relacionar exclusivamente a um critério geográfico para
se situar prioritariamente em relação à própria comunidade, e não ao território ou mesmo à
representação do território.
O conceito de comunidades virtuais proposto por Recuero no começo dos anos 2000
tem sido revisto em pesquisas mais recentes, tendo em vista os problemas analíticos
decorrentes da estabilização de algumas dinâmicas próprias das redes que o uso da expressão
pode ensejar. Ainda assim, a proposta de observar os fluxos nas redes por meio das
agregações de pessoas, perfis e afinidades facilita compreender melhor um determinado efeito
que foi relatado ora ou outra em tom de desabafo por praticamente todos os militantes de
internet a que tive acesso e que fazem uso constante do Facebook: o “efeito bolha”. Durante a
pesquisa, a expressão bolha ou bolha do Facebook apareceu com bastante frequência para
denotar um determinado incômodo específico ao processo de interação e engajamento nas
redes. Mesmo aqueles cuja inserção nas redes não configurava sua atuação principal se
referiam a uma sensação de que falamos sempre para nós mesmos ou de que não sabemos ao
certo o que acontece fora da bolha. Estas reclamações delineam um cenário no qual o debate
político nas redes acaba sendo percebido pela grande maioria como consideravelmente
homogêneo no espectro de opiniões e circunscrito a grupos de amigos e conhecidos,
dificultando o acesso a opiniões divergentes.
Há, sem dúvidas, especificidades contextuais que podem acentuar ou atenuar estas
dinâmicas. Além do mais, o “efeito bolha” não é percebido exclusivamente por ativistas, mas
também por diferentes usuários de redes sociais. De todo modo, considero importante não
perder de vista algumas dinâmicas que muitas vezes são compreendidas como especificidades
das formatações das plataformas digitais, mas que também podem dizer a respeito de
dinâmicas já existentes fora da rede e que podem, isto sim, ganhar contornos específicos na
internet.
À medida que a arquitetura das redes sociais condiciona a variabilidade de opiniões
desejadas ou toleradas pelos usuários, agindo como que por meio de uma força centrípeta, de
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Para Recuero (2001), tão importante quanto investigar a formação de laços online é analisar em que medida
estas relações influenciam os âmbitos offline da vida dos usuários. Isto implica em observar a capacidade eletiva
que das comunidades virtuais, nas quais o usuário pode escolher aonde e com quem interagir - ou, pelo menos,
tem a sensação de poder escolher.
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modo a concentrar o espectro de opiniões aceitáveis em um dado agrupamento de usuários,
aquele que passa a ser mais identificado ao grupo pode ter maiores chances de gozar de
“reconhecimento, respeito e até mesmo de liderança”, para utilizar as palavras de Del Picchia
(2013, p. 28). O contrário é igualmente concebível: quanto mais uma opinião se afasta do
conjunto de opiniões desejadas ou toleradas, a probabilidade de seu emissor ser cada vez mais
empurrado para fora do grupo aumenta, como se tencionado por um empuxo centrífugo. É
neste sentido que o pesquisador argumenta que a conformidade das opiniões acaba por tornar
estes argrupamentos sensivelmente mais coesos, de modo que se evite, assim, uma quebra na
coesão (ibid., p. 29).
Além disso, creio que a emissão de opiniões e posicionamentos políticos nas redes
sociais não possa ser descolada da produção e do constante aperfeiçoamento de uma autoimagem produzida por cada usuário a partir do manejo de diferentes tecnologias. Por meio da
possibilidade de interação em diferentes plataformas e por meio de dispositivos remotos e
multi-conectados característica da web 2.0, a construção de perfis e a seleção de temas e
opiniões a serem curtidos, publicados e compartilhados acaba por posicionar os usuários uns
aos outros em cada agrupamento.
As implicações destas morfologias comunicacionais no fazer político de militantes
que atuam por meio delas não podem ser ignoradas. Ao longo destes dois anos de pesquisa,
ficou evidente para mim que a modulação de discursos e posiciomamentos políticos na esfera
da internet, em diversas situações, acabava por viabilizar processos intensos de aprendizado
político. Nos comentários das postagens de tanto de Hailey e Magô e, sobretudo, de Luiza e
Amara, especialmente os mais curtidos e compartilhados, era frequente encontrar comentários
emocionados de pessoas agradecendo pelo conteúdo de um textão, ou mesmo relatos sobre o
impacto positivo que dado posicionamento havia causado para sua vida. Estes comentários
emocionados podem ter uma série de funções performartivas para além de denotar o
aprendizado político do conteúdo do textão, e fazê-los é, também, parte deste aprendizado.
Neste sentido, considero que a difusão de informação viabilizada em maiores escalas
pelas mídias sociais é um dos componentes fundamentais para o sucesso do ciberativismo
trans. É por meio destas configurações que se torna possível a existência em agrupamentos de
pessoas LGBTs cada vez mais jovens, reivindicando para si um lugar de visibilidade muitas
vezes ainda não alcançado fora das redes. Ao mesmo tempo, as possibilidades de interação
propiciadas por estas plataformas, contexto do qual emergem as bolhas, acabam por
conformar espaços que tendem a delimitar um espectro razoavelmente rígido, embora variável
em cada contexto, de radicalização ou de moderação sobre temas que interessam àquela
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comunidade.
Há, neste sentido, uma espécie de retroalimentação de conteúdos e posicionamentos
que intensificam aprendizagens e processos de politização, ao mesmo tempo em que reforçam
os agrupamentos com pressupostos políticos razoavelmente homogêneos. Isto faz com que,
muitas vezes, pessoas com posições mais ou menos semelhantes acabem por sair de uma treta
mais convictas de suas posições, e não mais próximas de um ponto médio de opinião. Em
muitas das tretas que pude acompanhar no face – algumas das quais invariavelmente acabei
por me envolver –, a demarcação de posicionamentos passava a depender, a partir de um certo
ponto, de um intenso investimento na disputa acerca do lugar em que cada um colocava a si e
aos demais neste espectro de radicalização ou moderação acerca de uma opinião ou
acontecimento.
Muito embora algumas críticas contundentes a estes processos já tenham surgido na
rede em postagens de diversas ativistas trans, como em alguns textões das ativistas Helena
Vieira e Sofia Favero, mas não apenas; até o final da pesquisa ficou evidente para mim que os
mecanismos de interação e atuação dos novos ativismos desempenhados em redes sociais
acabam por fortalecer a constituição destes agrupamentos. Neste sentido, é possível
compreender que os participantes de uma dada bolha mais identificados com o grupo sejam
aqueles que internalizam de maneira bem-sucedida suas regras e valores, pressupondo, de
certo modo, que os demais também o fizeram. O reconhecimento de um ativista de internet,
seguindo esta lógica, passa a ser constituído à medida que o ativista, enquanto parcipante
daquele agrupamento, seja tão mais influente no grupo quanto mais incorpora seus
comportamentos e posicionamentos admitidos e desejados.
Acredito que estas características impõem mais algumas particularidades em relação
aos ativismos desempenhados na esfera discursiva das redes sociais. O uso contínuo e
multiconectado de diferentes plataformas enseja a possibilidade de novos formatos de
reconhecimento e identificação, que não precisam estabelecer vinculação com todos os
elementos da vida fora das redes.
Del Picchia aponta, neste sentido, que cada foto e cada username permite ao usuário
uma diferente possibilidade de contato com os outros (2013, p. 33). De acordo com autor, a
escolha de uma nova maneira de ser conhecido, um novo nome, as imagens e os textos
selecionados para serem exibidos, evidencia o surgimento de “novos processos de criação e
transformação de personalidade em plataformas on-line” (ibid.). Del Picchia utiliza as
categorias de avatar e avatarização para compreender esses processos de criação. Pois, para
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ele, a presença no mundo digital se daria por meio da constituição de um avatar84, isto é, de
uma representação digital de cada pessoa. Essa representação, produzida a partir de uma série
de possibilidades retóricas e visuais, argumenta Del Pichia, faria com que a escolha de um
nome e de uma aparência por cada usuário potencializasse a criação de uma persona virtual,
viabilizando com que cada um seja conhecido e, posteriormente, reconhecido (ibid., p. 34).
Desse modo, considero ser possível compreender estes mecanismos de
desenvolvimento de uma “persona” e de uma auto-imagem nas redes por meio da modulação
de identificações digitais avatarizadas de cada usuário. A partir do conceito de avatar, que já
tem sido trabalhado em pesquisas sobre a internet ao longo das últimas duas décadas, fica
mais evidente que as relações estabelecidas entre os usuários pressupõem também uma
relação de cada um consigo mesmo. Del Picchia chama a atenção para o movimento de
digitalização de si, que, de acordo com ele, seria “autorreferente” (idem). No entanto, e
discordando em partes com o autor, acredito que o aprendizado politico obtido nas redes
implicam em um aprendizado tanto autorreferente como em agrupamentos85, mesmo nas
situações apontadas pelo autor de perfis que são “totalmente criados” (ibid., p. 35), como no
caso dos perfis fakes.
Isto implica em dizer também que a constituição de perfis nas redes sociais
possibilita um controle mais abrangente de atributos físicos e imagéticos de cada usuário. Por
meio das redes, elementos como a aparência física e o nome são intensamente produzidos de
acordo com as especificidades de cada agrupamento. No caso dos ativismos trans, isto se
torna especialmente relevante quando levadas em consideração as dificuldades da grande
maioria das pessoas trans para garantir que seus corpos e seus nomes sejam respeitados fora
dos contextos de militância. Hardey (2002, p. 570) enfatiza que as possibilidades do controle
84

Cavalheiro (2010) recupera o que considera ser o “uso original” do termo avatar. Para ele, o conceito remete à
sua origem etimológica, “que representava o conceito teológico da ‘descida encarnada do divino ao terrestre’, a
manifestação terrestre de um Deus hindu, que geralmente era Vishnu, sob a forma de homem ou de animal” (p.
09). Nessa perspectiva, a adoção do conceito de avatar para nomear estes processos de constituição de
identidades e personalidade online pode ser considerado como uma forma de nomear uma espécie de “subida”
ou “transmutação” para a dimensão tempo-espacial das redes sociais.
85
Creio que esta perspectiva auxilie a compreender alguns mecanismos de subjetivação inerentes às lutas
políticas engendradas nas redes por pessoas trans. Alguns homens trans com quem pude conviver no Facebook
ao longo da pesquisa levavam com certo humor o fato de haver uma quantidade crescente de pessoas que
passavam a se reconhecer enquanto homens trans por meio de um conjunto restrito de nomes, como Bernardo,
Enzo e Ariel. Sem dúvidas, há uma série de interferências nestes processos que escapam a esta análise, como a
tendência a determinados nomes serem mais populares do que outros em cada contexto, ou a possibilidade que
cada nome oferece em termos de reconhecimento de gênero, como no caso do nome Ariel, considerado como um
nome neutro de marcações de gênero por ser atribuído tanto a homens como a mulheres. De todo modo, chamo a
atenção para como estes aprendizados, que inclusive atravessam o conjunto de nomes com os quais homens trans
passam a se reconhecer nas redes e mesmo fora delas, acabam sendo modulados tanto a partir destes processos
de avatarização da presença no mundo digital como por meio das interações em bolhas.
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da aparência física são ampliadas por meio da avatarização da presença – e, por assim dizer,
da atuação política - nas redes sociais. As capacidades técnicas trazidas por plataformas como
o Facebook otimizam não apenas a seleção uma série de características pessoais de cada
usuário que serão mais destacadas do que outras, como viabiliza também a própria
transformação do corpo e da imagem em uma realidade compartilhada em bolhas.
Ao longo da pesquisa, pude acompanhar algumas pessoas que começaram a se
reconhecer enquanto mulher trans, homem trans ou travesti a partir das redes sociais. Em
muitas situações, a alteração do nome no perfil do Facebook, notadamente entre pessoas mais
jovens, funcionava como a primeira reivindicação pelo respeito ao reconhecimento de uma
nova identidade de gênero, que passava a ser constituída e adaptada por meio das interações
entre usuários. Em determinada ocasião, Ariel Nobre, ativista homem trans envolvido na
Revolta da Lâmpada, me explicou em detalhes o processo pelo qual passou a se reconhecer
como Ariel por meio do Facebook, o que implicou em reconhecer que a alteração do nome na
rede não foi o suficiente para garantir o respeito ao reconhecimento sobre sua identidade de
gênero nem mesmo dentro da rede.
Estas dificuldades, sentidas por praticamente todos os ativistas trans com inserção
nas redes a que tive acesso, acabam servindo como matéria-prima para a formatação de uma
atuação política pautada na experiência de cada usuário. No caso de Ariel, foi por meio de
recursos visuais e audiovisuais que ele passou a desenvolver uma campanha nas redes
intitulada Eu preciso dizer que te amo, que, de acordo com Ariel, tinha como objetivo previnir
o suicídio de homens trans.
Este trânsito entre as possibilidades de representação e reconhecimento dentro e fora
das redes caracteriza um modo de atuação que, apesar de ser modulado para o convívio em
bolhas e por meio da interação em diversas plataformas, acaba por impactar, quando não
prescindir, de elementos da vida de cada usuário que se sucedem fora das redes. Há de se
criticar portanto a dicotomia online/offline utilizada em diversas análises sobre mídias sociais,
que muitas vezes não dá conta de descrever processos como o de criação e aperfeiçoamento
de avatares, uma vez que as representações de si no ambiente das redes sociais são
formuladas, em maior ou menor grau, a partir da própria pessoa. Para Del Picchia, o avatar
“tem em seu cerne parte essencial daquele que o cria” (idem), mesmo que essa parte não seja
completamente exposta para os outros ou mesmo para si. Concordo com o autor que há, a
partir desta perspectiva, uma ampliação das capacidades de existência a partir destes
processos de interação em redes sociais, cujo potencial tem sido bastante explorado no caso
do ciberativismo trans.
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Em um cenário no qual passa a ser possível conhecer e reconhecer cada vez mais
pessoas de diferentes localidades, isso acaba por afetar profundamente a atuação política de
cada ativista nesses ambientes. Considero particularmente relevante afirmar que os ativismos
de internet desempenhados no ambiente digital acabam invariavelmente por determinar
comportamentos reconhecidos como próprios da vida online, que muitas vezes se referem,
para recuperar a formulação de Del Picchia, a “situações específicas que somente a relação
digital poderia ser capaz de compreender” (2013, p. 38). É a partir desta chave de análise que
compreendo a centralidade das tretas na atuação política via redes sociais. Voltarei a este
assunto no tópico 4.2.
Acredito que, a partir desta análise sobre a respeito das especificidades a web 2.0
para a configuração de um ciberativismo trans, é possível avançar em algumas questões a
respeito do envolvimento dos ativismos de internet com a militância concentrada nos
mecanismos de negociação socioestatais de que tratei no Capítulo 2. Pois é neste contexto
marcado pela popularização do uso de plataformas digitais e mídias sociais que emergem
ativistas com grande reconhecimento nas redes e que operam por meio da publicação de
relatos de experiência ou de textos que recuperam uma determinada noção de transfeminismo
bastante influenciada por leituras de teorias decoloniais, teorias feministas pós-estruturalistas
e dos transgender studies.
O reconhecimento de pessoas como Luiza Coppieters e Amara Moira enquanto webcelebridades ou influenciadoras digitais por parte expressiva de seus seguidores reforça a
incidência destas dinâmicas de avatarização da atuação política nas redes sociais. Muito
embora estas expressões sejam manejadas em diversos momentos com caráter acusatório ou
depreciativo, destaco que a notoriedade angariada por estas ativistas nas redes sociais depende
de uma atuação bastante intensa em ambientes digitais, o que implica na constante atualização
e adaptação de posicionamentos gestados por meio da concentração da interação em bolhas.
A intensidade das discussões que decorrem destas interações, que frequentemente tomam dias
e noites inteiras de militantes, acaba por reforçar, ainda mais, a sensação de bolha percebida
pelos usuários.
Se o contexto no qual militantes como Aline Freitas atuavam nas redes era composto
por uma internet ainda com diferenças qualitativas em relação ao modo como conhecemos as
redes atualmente, articulando compreensões teóricas e políticas entre o feminismo e a
emergência de formas de associativismo de mulheres transexuais, o ciberativismo trans
desempenhado notadamente a partir dos anos 2010 por meio das redes sociais como o
Facebook é revestido de características distintas, apresentando inclusive novas interpretações
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sobre o uso de termos como transfeminismo enquanto elemento designativo de um campo de
atuação.
Sem dúvidas, estas diferenças de atuação política não podem ser observadas sem
levar em conta as implicações geracionais envolvidas nestes processos. O envolvimento de
ativistas trans mais jovens cada vez mais próximos a espaços e conteúdos acadêmicos; a
adesão a uma percepção mais crítica sobre a efetividade dos mecanismos de negociação
socioestatais; e o investimento político direcionado a práticas mais comunitárias e horizontais
na esfera discursiva das redes sociais acabam por definir um modo de atuação política
bastante distinto daquele empenhado por grande parte das pessoas trans com trajetórias mais
longas na militância. Além disso, a emergência destes novos ativismos nas redes sociais não
surge sem dissídios quando levado em consideração as diferenças de atuação de militantes
trans de diferentes gerações. Estes são alguns dos elementos que discuto a seguir.
4.1.2 Cooptados e burocratas, ativistas “de sofá”
Conforme fui incorporando a atuação política de militantes LGBTs nas redes sociais
à análise de campo, algumas acusações que até então eu tinha ouvido apenas em corredores
nas reuniões do Conselho e em situações informais passavam a ganhar mais sentido. Quem
começa a se habituar com as dinâmicas dos espaços de militância em algum momento percebe
que a organização de uma luta política é constituída tanto por ideias quanto por pessoas, de
modo que os posicionamentos politicos são tão determinantes quanto os laços de afetos e as
desavenças entre militantes para avaliar as condicionantes de uma dada ação política. Por este
motivo, passei a considerar que o incômodo de alguns militantes por conta da
hipervisibilidade de pessoas que chegaram agora no movimento, ativistas de internet que
ganham fama por desempenharem um ativismo confortável, de sofá que pouco contribui para
as necessidades concretas de pessoas trans revelava alguns pontos de tensão importantes
entre diferentes gerações de ativistas.
A escolha analítica adotada neste trabalho de explorar estes conflitos, levando as
tretas a sério, parte do princípio de que, a partir deles, é possível recuperar uma produção de
diferenças tecida por meio da designação do outro, de acordo com o que propõe Avtar Brah
(2006). Com isso, não pretendo imprimir um olhar necessariamente pessimista para as
articulações entre diferentes gerações do movimento. Como tenho buscado demonstrar, é
possível reconhecer uma circulação incipiente, porém crescente, de algumas expressões e
posicionamentos popularizados tanto na esfera discursiva das mídias sociais mas também, em
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alguma medida, nas dinâmicas de negociação socioestatal. Ainda assim, julgo ser pertinente
identificar alguns mecanismos pelos quais diferença é produzida intrageracionalmente e
intergeracionalmente em diferentes frentes de atuação.
Em entrevista realizada por Coacci (2014), tanto Aline quanto Viviane ressaltaram a
importância do movimento de travestis e transexuais organizado em associações, grupos e
coletivos. O pesquisador salienta que, apesar das divergências encontradas entre diferentes
formatos de atuação, ambas consideraram que são estes movimentos que “estão ‘na rua’ para
dar apoio a travestis e transexuais que se prostituem” (COACCI, 2014, p. 157), além de
pressionarem o Estado para “a melhoria das condições das pessoas trans no Brasil e
conquistas de novos direitos” (idem) ao passo que desempenham um importante papel na
construção de espaços de solidariedade mútua. Aline toma como exemplo na entrevista a
trajetória da ativista carioca Indianara Siqueira86 que, ao mesmo tempo que teve um papel
pioneiro na consolidação do movimento de travestis no Brasil, acabou também se inserindo
em frentes de atuação feministas, tornando-se uma das organizadoras da Marcha das Vadias.
Já as críticas apontadas por Aline e Viviane para Coacci (ibid., p. 158) se relacionam
com a acusação, feita ao movimento LGBT com inserção mais institucional, de que grande
parte de suas lideranças não conferem o mesmo tratamento político às identidades abarcadas
pela sigla LGBT, subrepresentando algumas categorias em detrimento de uma priorização das
pautas de gays. Nesta perspectiva, travestis, mulheres e homens trans acabariam sendo
convocados para garantir maior visibilidade a estas reivindicações em diversas situações, mas
não seriam igualmente convocadas para participar de articulações estratégicas e de processos
decisórios. As ativistas ainda relatam seu incômodo com uma certa postura adotada por
alguns militantes gays de tentarem englobar diversos casos de violência contra LGBTs em
torno do guarda chuva da homofobia, mesmo as situações relativas às pessoas trans, que
configurariam uma forma particular de violência, a transfobia.
Dentro do que pude observar ao longo de 2015 e 2016, posso afirmar que tanto
Hailey e Magô quanto Luiza e Amara tenderam a adotar posturas semelhantes às de Viviane e
Aline em relação aos sentidos geracionais de suas lutas. Em determinados momentos, Luiza,
Magô e Hailey, em particular, eram ainda mais contundentes nas críticas em relação ao
movimento LGBT e ao lugar que as pessoas trans ocupam dentro dele. Tanto para mim
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Ainda sobre Indianara, considero relevante mencionar que a sua inserção nas redes tem colaborado não
apenas para divulgar informações e divergências que ocorrem em torno da Casa Nem, projeto de acolhida de
travestis que Indianara coordena no centro do Rio de Janeiro, como permite com que gerações mais novas
passem a se tornar seguidoras de Indianara no Facebook, compartilhando seus textos acerca de suas experiências
enquanto transvestigênere, tal como ela se reconhece tanto dentro como fora das redes.
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quanto nas suas redes, Luiza e Hailey deixavam constantemente evidente o fato de
considerarem problemático o espaço reduzido que as demandas de travestis e pessoas trans
ocupavam nas tomadas de decisão em instâncias do movimento LGBT, no momento de
selecionarem suas reivindicações prioritárias.
Conforme fui acompanhando as publicações de outras ativistas trans com intensa
inserção na internet, não restou dúvidas de que a reivindicação pelo protagonismo político e o
empoderamento de pessoas trans em todos os espaços é uma prioriedade nestes espaços,
mesmo e sobretudo em contextos supostamente mais receptivos às suas reivindicações e
demandas.
No entanto, considero fundamental distinguir os usos possíveis destas duas
expressões em diferentes contextos. Pois quando Carrara e Carvalho (2013, p. 336) tratam
sobre o protagonismo politico reivindicado por travestis e transexuais ao longo dos anos 1990
e 2000, no contexto de consolidação de associações, ONGs e coletivos, é importante
reconhecer que esta reivindicação tinha por objetivo a conquista de espaços em instâncias de
decisão e gestão das entidades e dos fóruns associativos. Do mesmo modo, o empoderamento
a que se referiam neste período estava bastante vinculado a um cenário no qual travestis,
geralmente em situações de vulnerabilidade e/ou com baixo nível de escolaridade, passavam a
adquirir a expertise necessária para negociar e avaliar a atuação de gestores e agentes
públicos, o que implicava aprender e dominar um extenso conjunto de códigos, regras e
mecanismos de funcionamento próprios ao poder público.
Creio que a busca pelo protagonismo e pelo empoderamento de pessoas trans por
meio de novos ativismos mediados pelas tecnologias e pelas redes a partir dos anos 2010
ganha sentidos um tanto distintos no contexto das comunidades virtuais criadas no Facebook.
O protagonismo político, acredito, nem sempre é desempenhado na esfera discursiva das
redes sociais com uma conotação direcionada a uma finalidade política institucional, podendo
se estender para a necessidade de visibilidade em diversos locais, desde eventos a debates
públicos, passando por programas de TV, novelas, filmes, seriados, livros, reportagens,
campanhas políticas e publicitárias.
Ao mesmo tempo, as tentativas de busca por protagonismo podem ser amplamente
criticadas nas redes, e frequentemente o são, especialmente quando esta busca implica na
vinculação de determinado ativista com reconhecimento nas redes a alguma instituição,
empresa ou partido com pouca ou nenhuma credibilidade dentre seus seguidores. Uma das
tretas mais repercutidas durante a pesquisa remonta à participação de artistas e militantes
LGBT em um episódio veiculado no início de março de 2017 do programa de televisão
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“Amor e Sexo”, apresentado por Fernanda Lima na TV Globo. A discussão girou em torno
daqueles que apostavam na necessidade de marcar presença em espaços de grande
visibilidade, tendo em vista se tratar de um dos programas com maior audiência na TV aberta,
e daqueles que criticavam a vinculação das lutas LGBT a instituições com histórico de
desrespeito às pessoas trans, referindo-se à Globo.
Apesar das diferenças substanciais do uso das categorias protagonismo e
empoderamento em cada contexto, há um elemento importante que aproxima o ciberativismo
trans das experiências políticas de militantes trans com atuação mais institucional: a crítica à
figura do homem gay, branco, cisgênero e universitário. De certa maneira, é possível afirmar
que a crítica à predoninância deste perfil de militante atravessou diversas fases ao longo da
trajetótia do movimento LGBT. Ainda assim, acredito que tanto os propósitos como os efeitos
do uso destes termos em cada contexto acabam por reforçar algumas clivagens geracionais, a
partir das quais diversos militantes trans elaboram suas lutas.
A partir deste apanhado que busquei realizar até agora, creio ser possível definir
algumas características particulares dos sentidos geracionais que emergem a partir das
diferenças apresentadas no fazer politico, desempenhado nas frentes de atuação via espaços
de negociação socioestatal e via redes sociais. Algumas ativistas com trajetórias mais antigas
de atuação política passam a considerar a hipervisibilidade angariada por meio da inserção na
internet como uma decorrência da valorização exarcebada das redes sociais enquanto espaço
privilegiado para o ativismo. Muitas delas argumentam que a efetividade da reivindicação por
direitos ainda não conquistados para a população trans se daria fora das redes, e não na
internet.
Na esteira do que sugerem Carvalho (2013), Carrara e Carvalho (2015) e Facchini e
Rodrigues (2017), os sentidos geracionais implicados na tessitura da atuação política no
movimento LGBT e trans podem ser compreendidos a partir da emergência de dois
posicionamentos predominantes:
De um lado, ativistas mais velhas, com trajetórias que remetem a um determinado
perfil de ativista de baixa escolaridade e que reivindicam noções como protagonismo e
empoderamento a partir de uma atuação política concentrada em fóruns, associações,
comissões, conselhos e conferências, considerados espaços privilegiados de atuação. Deste
lado, a compreensão de que o bom desempenho da luta política depende de mecanismos de
incidência e verificação das políticas implementadas acaba por revelar uma certa descrença na
capacidade de obter ganhos concretos a partir das mídias sociais.
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Do outro lado, estariam ativistas jovens87 com forte inserção e reconhecimento nas
mídias sociais e que postulam uma postura crítica aos mecanismos de associação e
negociação que marcaram a atuação de gerações anteriores, posicionamento que passa a ser
viabilizado a partir de uma relação mais próxima com o ambiente universitário. Quanto a este
lado, há um número expressivo de ativistas que “almejam ingresso, cursam, iniciaram ou
concluíram o ensino em nível superior ou de pós-graduação” (FACCHINI; RODRIGUES,
2017), cuja inserção passa a ser viabilizada “pela origem social e/ou trajetória pessoal aliadas
aos avanços, obtidos recentemente, em relação ao direito de uso do nome social em escolas,
universidades e na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM” (idem). Estas
últimas assumem uma postura crítica em relação à institucionalização das lutas políticas,
atribuindo em alguns momentos aos militantes envolvidos nestes processos algumas
características88 com cooptados e burocratas de modo a se referir às limitações éticas e
políticas deste formato de atuação. Considero que a atribuição de categorias como cooptados
e burocratas está fortemente imbuída de um caráter acusatório que incide em uma disputa de
sentidos a respeito das formas de atuação e representação política empenhadas ao longo das
últimas décadas. Neste sentido, acredito que estas categorias mobilizadas pelos militantes
podem auxiliar a averiguar as diferenças que são produzidas por meio delas. Ao se
mobilizarem por meio da veiculação de relatos de experiência sobre situações do cotidiano, os
sentidos empregados às expressões protagonismo e empoderamento, atrelado ao
desenvolvimento de novas capacidades de interação na internet, favorece uma atuação
pautada na difusão de informações, na descontrução de preconceitos e em uma mudança mais
ampla de mentalidades.

87

Algumas pesquisas recentes sobre modelos de organização política empenhados por jovens têm explorado
alguns destes confitos geracionais. Partindo da pesquisa realizada a partir de algumas edições do ENUDSG
(Encontros Nacionais de Universidade sobre Diversidade Sexual e de Gênero), Stephanie Lima (2016) aponta
para um posicionamento presente entre os membros que consistia em uma postura crítica em relação tanto ao
movimento estudantil como a setores do movimento LGBT considerados institucionalizados, crítica que se
estende a uma negação da institucionalização da atuação política, ao academicismo e à concentração das
decisões e deliberações nas mãos de algumas lideranças partidárias. No mesmo sentido, Daniliauskas (2016)
indica algumas estratégias elaboradas por jovens para se inserirem nos debates, a partir da investigação em
grupos “de, por e para jovens” reunídos no E-Jovem, uma rede de articulação via internet de grupos locais de
base.
88
Em entrevista a Coacci (2014), Viviane identifica algumas diferenças dos novos ativismos trans engajados em
torno da transfeminismo - em sua acepção mais contemporânea, conforme discutido nas páginas acima - em
relação ao que identifica como o movimento de travestis e transexuais. Em relação às últimas, “meninas que
vieram da rua, da pista” (p. 157) e cujas trajetórias são atravessadas por experiências de baixa escolaridade e alto
grau de vulneravilidade, as pessoas que se identificam como transfeministas tendem a ser de uma geração mais
jovem, de estratos sociais mais altos e com maior acesso à educação formal. Para ela, isto não faz com que haja
uma relação estabelecida entre nós vs. elas, embora saliente que “algumas diferenças de possibilidades e
condições de vida” (p. 158) possam ser elucidadas a partir destas características.
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Facchini e Rodrigues (2017) sintetizam a tensão que busquei explorar a partir de
alguns pontos de tensão, pois para eles:
“Uma tensão importante desse momentos é expressa por meio de acusações de
“cooptação” e de atuação “partidarizada” e têm como focos: 1) os riscos trazidos
pela adoção de formatos institucionalizados e dependentes de recursos públicos; 2) a
centralidade de estratégias que passam pela ocupação de espaços de participação
socioestatais; 3) o trânsito de ativistas para espaços de gestão pública; 4) os
impasses relacionados às inserções partidárias de ativistas, gestores e governantes;
5) o desdobramento desses impasses com a formação de núcleos LGBT em partidos
situados em diferentes pontos do espectro político, que também estão no poder em
diferentes localidades e incluem as pautas de LGBT nas políticas implementadas”

Embora diferentes gerações de militantes tenham se engajado de maneiras diversas
nesse processo, acredito que esta produção intergeracional e intrageracional de experiências
militantes tende mais a intensificar do que propriamente transpor as clivagens que busquei
apresentar. Apesar dos sentidos de pertencimento relacionados a estas clivagens, há outros
fatores importantes que devem ser levados em consideração.
A conformação morfológica de ambientes digitais; as especificidades das interações
viabilizadas por meio de plataformas digitais de utilização remota e multi-conectadas, tais
como a produção de avatares; e a delimitação de um espectro de opiniões possíveis sobre
determinado tema na esfera discursiva das redes sociais são elementos que tendem a reforçar
não apenas clivagens internas geracionais, mas também situam militantes que defendem
princípios comunitaristas e horizontalistas, bem como uma perpectiva mais crítica em relação
aos mecanismos de controle e participação social, em relação àqueles que adotam e/ou
defendem estes mecanismos.
Neste sentido, considero relevante recuperar a discussão sobre resistência e
vulnerabilidade apresentada por Judith Butler (2014). A filósofa propõe ser necessário
conceber dois sentidos para refletir sobre a resistência, o que implicaria em pensar tanto a
“resistência à vulnerabilidade que pertence a determinados projetos de pensamento e certas
formações de políticas organizadas através de um domínio soberano” (p. 17) como a
“resistência às injustiças e regimes violentos que mobiliza vulnerabilidade como parte de seu
próprio exercício do poder”89 (idem) (tradução nossa). A partir desta proposta de análise,
Butler (ibid., p. 18) afirma que:
“ a cena de vulnerabilidade é uma em que há sempre um campo de força no qual
qualquer criatura é exposto e que inclui seres humanos e seus homólogos animais.
Não é uma característica subjetiva do ser humano nem é precisamente uma condição
89

I suggested earlier that we had to deal with two senses of resistance here: resistance to vulnerability that
belongs to certain projects of thought and certain formations of politics organized by sovereign mastery, and a
resistance to unjust and violent regimes that mobilizes vulnerability as part of its own exercise of power.
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existencial. Ela nomeia um conjunto de relações entre os seres sensoriais e o campo
de força de objetos, organizações, processos vitais e instituições que constituem a
possibilidade de uma vida que possa ser vivida. E essas relações envolvem
invariavelmente graus e modalidades de receptividade e capacidade de resposta que,
se trabalhadas em conjunto, não formam precisamente uma sequência”90 (tradução
nossa).

Pensando a partir destes sentidos de resistência, parece-me que o campo de
ciberativismo trans, pelo menos a princípio, desenvolve suas atuações prioritariamente em
prol de uma resistência às “injustiças” e “regimes violentos”, para recuperar os termos
empregados por Butler, por meio de uma série de ações tais como a difusão de narrativas em
formato de relato de experiência em redes sociais e as disputas em torno de formulações
teóricas acerca de conceitos mobilizados na internet, mas também na universidade e em
eventos da militância.
A exposição de diversas formas de vulnerabilidades – tanto de si como do outro,
relembra Vencato (2017) – acaba sendo amplificada por meio deste formato narrativo escrito
em primeira pessoa. Isto permite a multiplicação de situações em que cada vez mais pessoas
passam a ter acesso a visões e posicionamentos menos estigmatizantes sobre gênero e
sexualidade, a partir de relatos com os quais cada um pode se reconhecer ou se solidarizar.
Com isso, o aprendizado conferido por este formato de atuação política introduz elementos
importantes que colaboram, sem dúvida, com os processos de resistência vivenciados por
inúmeras pessoas em situação de vulnerabilidade, gerando um repertório discursivo que gera
identificação e reconhecimento.
Do mesmo modo, a atuação política nos ambientes digitais pode imprimir em
serviços como o Facebook um caráter de espaço público, sobretudo se pensado na dimensão
de uma apropriação com fins politicos por multidões organizadas em comunidades.
Ter convivido com militantes como Hailey, Magô, Luiza e Amara me ofereceu a
oportunidade de verificar a importância deste formato de atuação política em redes nestas
situações que envolvem vidas extremamente vulnerabilizadas. Ainda que a possibilidade de
existência se dê por meio da criação de um perfil em uma rede social; da adoção de um nome
nestes perfis com o qual cada um melhor se identifica; de uma modulação avatarizada da
identidade de cada um, considero que estes processos são extremamente importantes, quando
não necessários. Afinal, não foram poucas as pessoas que eu presenciei terem abordado Luiza
90

The scene of vulnerability is one in which there is always a force field to which any creature is exposed, and
that includes both humans and their animal counterparts. It is not a subjective feature of the human nor is it
precisely an existential condition. It names a set of relations between sensate beings and the force field of
objects, organizations, life processes, and institutions that constitute the very possibility of livable life. And these
relations invariably involve degrees and modalities of receptivity and responsiveness that, working together, do
not precisely form a sequence.
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e Amara em lugares como metrô ou a rua para agredecerem pelas suas publicações e, quando
possível, para tirarem uma foto com elas. Isto leva ao segundo aspecto do ciberativismo trans
que busquei desenvolver até agora.
À medida que o convívio nas redes sociais ocorre por meio de agrupamentos, em que
indivíduos passam a assumir uma identidade avatarizada no ambiente digital, aqueles que
melhor representam os valores e posicionamentos admitidos por cada comunidade passam a
angariar reconhecimento e prestígio. Neste sentido, no caso dos ativismos trans, nem toda
ciberativista é necessariamente uma web-celebridade, sobretudo quando levado em
consideração o envolvimento de diferentes experiências ativistas de gerações distintas com o
uso da internet e o acesso às ferramentas que possibilitam uma inserção prestigiosa na
internet. Uma interpretação não pejorativa ao surgimento de ativistas como web-celebridades
deve ressaltar particularmente a respeitabilidade angariada por meio de posicionamentos
contundentes em formato de textão, que vislumbram a mudança de mentalidades e a
visibilização das vulnerabilidades sofridas por pessoas trans. Esta respeitabilidade pode, em
algumas situações, ser convertida em capital politico para formas de inserção política que
ultrapassam as redes, como será demostrado adiante.
A possibilidade de constituir uma identidade online implica em um processo que
utiliza de diversas ferramentas como imagens, videos, relatos de experiência, escolha do
nome nas redes sociais e um repertório compartilhado entre os usuários de cada bolha. No
caso do ciberativismo trans, tanto em relação às ativistas mais famosas na internet quanto aos
usuários que compartilham os conteúdos que elas produzem, essa formatação selecionada de
um “eu digital” em bolhas, a meu ver, é um aspecto fundamental para compreender a
organização deste formato de atuação política. Disso decorre um aprendizado intenso de
expressões e categorias, impulsionado pelo trânsito em ambientes acadêmicos, o que permite
localizar o transfeminismo enquanto conjunto de repertórios e classificações que implicam na
nomeação do outro a partir de mecanismos de diferenciação que lastreia o repertório polírico
do ciberativismo trans.
O uso, a recusa, ou mesmo a falta de habilidade para manejo e o emprego de
expressões como cisgênero e cisgeneridade passam a localizar usuários nas bolhas ao mesmo
tempo em que oferece um repertório próprio por meio do qual os militantes se distinguem
entre si, posicionando-se em um determinado espectro do campo político. A proximidade com
outras experiências de ativismos, como os feminismos negros e decoloniais que também são
mobilizados nas redes sociais, amplificam ainda mais as possibilidades de atuação em
diferentes frentes. Cito particularmente a centralidade dos debates acerca de lugares de fala
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ou enunciação e a reivindicação de um feminismo intersecional, ou intersec, como processos
que envolvem tanto ativistas trans e/ou negras nas redes sociais, seja para concordarem ou
para discordarem entre si, modulando novos grupos de pertencimento no ambiente digital das
bolhas.
Isto é importante de ser entendido, pois estas dinâmicas não raro e, a bem dizer, com
cada vez mais frequência, têm extravasado os limites das redes. A militante que me
apresentou a trajetória de Amara e que abre esta sessão, não por acaso, fez questão de antes
apresentar a si própria como militante lésbica, mas lésbica interssecional, viu? Com isso,
posicionou-se duplamente: tanto em relação ao segmento em que atua e se identifica – e,
portanto, ao lugar que se reconhece dentro dele – quanto à postura adotada em relação aos
demais. Assim, ao enunciar “ser interssecional”, deixa implicado não “ser radical”, o que
remonta a uma política multiposicionada de alianças e discordâncias gestadas, em grande
medida, na esfera discursiva das redes sociais.
A ampliação dos campos de reconhecimento politico no movimento LGBT91 acaba
passando por um processo de enunciação de si formulado por meio de hífens e de vírgulas.
Parece plausível supor que esse processo de enunciação ocorre por um duplo processo de
hifenização e de adição. Os hífens rementem particularmente às disputas internas entre
travestis, mulheres trans e mulheres cis no campo do feminismo. O hífen ao mesmo tempo
acopla e diferencia, demonstrando a irredutibilidade de um termo a outro, como que deixando
uma lacuna. E isso tem a ver com uma epistemologia dos feminismos que recusa totalidades,
mas se pensa em oposições internas e externas. A divergência entre posicionamentos gera
campos distintos e discordantes de reconhecimento, que estão vinculados ao manejo de uma
leitura bastante particular de formulações teóricas feministas radicais, decoloniais, pósestruturalistas e interssecionais, gerando campos de atuação que passam a se reconhecer
enquanto correntes ou vertentes do feminismo. Já as vírgulas demarcam a importância do
reconhecimento e da nomeação da diferença tendo em vista que as hierarquias que permeiam
as relações entre os sujeitos ao mesmo tempo produzem, a todo momento, relações de gênero
e sexualidade, raça e identidade de gênero. Portanto, lésbica-interssecional, lésbica, branca,
cis e interssecional.
Vencato (2017) acredita que estes contextos de novos protagonismos desempenhados
91

Embora seja possível arriscar que estes processos também tenham recorrido de diferentes maneiras em outros
movimentos como o feminista e o negro, limito minha análise apenas aos militantes que pude acompanhar. Isto
porque acredito que a compreensão destes processos implica tanto na investigação dos modos de organização e
atuação política como nos múltiplos processos de subjetivação envolvidos, o que inevitavelmente cria a
necessidade de identificar especificidades e contextos que escapam ao intuito desta pesquisa.
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na internet, e de ocupação de lugares de fala por aqueles sujeitos que antes tinham pouca ou
nenhuma voz, implicam na necessidade de uma análise das sociabilidades que envolvem estes
grupos, levando em consideração “uma infinidade de expressões de jocosidades, acusações,
ofensas ou produções de discursos sobre a própria experiência, sobre o gênero e as
sexualidades”. Para a autora, há uma evidente profusão de vozes e ideias que viabiliza
observar um amplo campo de disputas acerca dos sentidos da verdade tanto como de seu
questionamento.
A observação feita por Vencato é de particular importância para esta discussão.
Tratei de demonstrar de que maneira a emergência do ciberativismo trans, quando observada
a partir das particularidades de sua atuação política, implica em concepções de formatação de
lutas bastante atravessada por tensões geracionais. Ao mesmo tempo, enfatizei ao longo do
texto uma aposta de análise que encara o campo de atuação nos conselhos e conferência, por
um lado, e nas redes sociais, por outro, enquanto frentes de atuação que carregam consigo
sentidos de pertencimento próprios. Neste sentido, e concordando com Vencato, a emergência
de um vocabulário próprio e de dinâmicas específicas que somente a interação digital poderia
compreender fortalecem ainda mais o sentido de bolha dessa convivência nas redes sociais. O
alcance dos discursos que ganham destaque nessa cena, se comparado com formatos de
atuação mais dependentes do poder público, não apenas alcança mais pessoas, como pessoas
cada vez mais jovens e com experiência universitária.
Ao tratar dos sentidos geracionais implicados nestes formatos de atuação, portanto,
refiro-me não apenas às noções de geração que emergem das diferenças na atuação de
diversos mlilitantes LGBT, como também ao lugar que os “mais velhos” ocupam na
militância dos “mais novos” e vice e versa. Seria então o caso de admitir que, se o movimento
LGBT pudesse ser observado por meio de diferentes frentes de atuação, valeria antes
questionar se estas frentes estão disponíveis a todos os militantes da mesma maneira.
Ao acreditar que não, reconheço que uma investigação sobre esses processos deve
recuperar a produção das subjetividades envolvidas na atuação dos e das militantes. Tanto as
histórias contadas das conferências passadas como as tretas no Facebook carregam produções
de diversos sentidos que compõem as lutas empenhadas pelo movimento LGBT tanto quanto
a formulação de estratégias de atuação.
Nos limites desta investigação, circunscrevo a análise a uma observação da produção
e do manejo de um repertório transfeminista nas redes, bem como dos formatos que estes
manejos podem adotar no convívio em bolhas e a importância que alguns eventos assumem
no sentido de exigir uma adaptação deste repertório e deste formato de atuação em situações
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que escapam às redes sociais.
A seguir, no tópico 3.2, retomo brevemente alguns trânsitos da ideia de
cisgeneridade no campo do ciberativismo trans ao longo do trabalho de campo. No tópico 3.3,
chamo a atenção para a mobilização de tretas e de textões na atuação política de militantes
LGBT e trans concentrada no Facebook. Por fim, observo no tópico 3.4 o movimento de
candidatura de militantes famosos na internet a partir da campanha de Luiza Coppieters,
enfatizando o repetório mobilizado e algumas das estratégias adotadas.
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4.2 O cisgênero existe?
“O cisgênero existe?”. Assim intitulava um texto que recebi pelo Facebook alguns
meses antes de começar a pesquisa, em dezembro de 2014. De autoria de Carla Rodrigues,
professora da UFRJ, o artigo partia das fotos de Amara Moira sobre as pichações no banheiro
feminino da Unicamp para questionar a perseguição de determinadas feministas radicais
contra mulheres trans, ao mesmo tempo em que criticava o que considerava ser o surgimento
de mais um par de opostos – transgênero/cisgênero. A autora argumentava que o investimento
político necessário para introduzir a categoria cisgênero dependeria de uma identidade fixa
daqueles que estivessem perfeitamente de acordo com seu sexo e as expectativas das
convenções sociais. Não havendo como conceber tal identidade, o cisgênero, portanto, não
existiria.
O teor impactante do título chamou não apenas a minha atenção, mas fez com que a
publicação se tornasse viral92 nas redes sociais. O texto93 foi publicado no site do Instituto
Moreira Salles, mas o conteúdo que eu acessei tinha sido copiado em uma postagem de
Facebook, precedido de um textão escrito por uma militante trans que criticava os argumentos
da autora, que exigiram um esforço de contestação e crítica de diversas militantes trans com
inserção na internet.
Até então, o uso da categoria cisgênero vinha ganhando apelo entre alguns militantes
e pesquisadores jovens dedicados aos estudos de gênero e sexualidade, ao mesmo tempo em
que sofria resistência por parte de outros militantes e pesquisadores. Por mais que esta
discussão já estivesse presente nos corredores da universidade, em iminentes trabalhos como
o de Viviane Vergueiro (2014) e em conversas da militância, o texto de Rodrigues colaborou
para um debate amplo nas redes sociais a respeito da pertinência da categoria tanto para a
militância trans como para as lutas que levam em consideração o atravessamento de diferentes
categorias de reconhecimento na composição dos sujeitos e das demandas, perspectiva
reconhecida na militância como intersecional.
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Diz-se que um conteúdo viralizou ou é viral quando passa a ser curtido, comentado e compartilhado por um
grande número de usuários em uma ou mais redes sociais, extrapolando a própria rede de contatos daquele que o
produziu.
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RODRIGUES, Carla. O (cis)gênero não existe. Blog do IMS. Colunistas. https://blogdoims.com.br/ocisgenero-nao-existe/ . Postado em 10 dez 2014. Acesso em 12 dezembro 2015.
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Cinco dias depois, Leila Dumaresq publicou na sua página Transaliteração um texto
em resposta a Carla Rodrigues intitulado O cisgênero existe. O texto-resposta94 foi tão ou
mais divulgado do que o primeiro dentre as militantes trans que haviam se engajado na treta.
Dumaresq partia de uma defesa enfática do uso do termo cisgênero, uma palavra, para ela, tão
usada; tão defendida; tão atacada; tão pouco entendida. Para isso, a autora situava que o uso
da expressão pela militância remontava aos anos 1990, desde quando passou a transitar por
espaços da militância e círculos acadêmicos.
O texto chamava a atenção para o excesso de zelo de alguns acadêmicos em criticar
desmedidamente o suposto binarismo essencializante ensejado pela aplicação de um conceito
forjado por militantes trans para nomear o até então inominado. A crítica de Dumaresq se
direcionava particularmente à necessidade de observar os usos e os sentidos empregados e
não apenas as restrições de caráter conceitual sobre o termo. A autora chamou à discussão
algumas ativistas trans notáveis envolvidas no debate sobre gênero, como Viviane Vergueiro,
Hailey Kaas e Emi Koyama, destacando posicionamentos que não seguiriam a abordagem
proposta por Rodrigues. De acordo com Viviane95:
Cisgêneridade eu entendo como um conceito analítico que eu posso utilizar assim
como se usa heterossexualidade para as orientações sexuais, ou como branquitude
para questões raciais. Penso a cisgêneridade como um posicionamento, uma
perspectiva subjetiva que é tida como natural, como essencial, como padrão. A
nomeação desse padrão, desses gêneros vistos como naturais, cisgêneros, pode
significar uma virada descolonial no pensamento sobre identidades de gênero, ou
seja, nomear cisgêneridade ou nomear homens-cis, mulheres-cis em oposição a
outros termos usados anteriomente como mulher biológica, homem de verdade,
homem normal, homem nascido homem, mulher nascida mulher, etc. Ou seja, esse
uso do termo cisgêneridade, cis, pode permitir que a gente olhe de outra forma, que
a gente desloque esse posição naturalizada da sua hierarquia superiorizada,
hierarquia posta nesse patamar superior em relação com as identidades trans, por
exemplo.

Hailey96 complementa no seguinte sentido:
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DUMARESQ, Leila. O cisgênero existe. Transliteração. Textos, visibilidade trans. Disponível em
http://transliteracao.com.br/leiladumaresq/2014/12/o-cisgenero-existe . Postado em 15 dez 2014. Acesso em 16
dezembro 2015.
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O trecho destacado por Dumaresq (2014) foi retirado de entrevista: GUZMÁN, Boris Ramírez. 2014.
Colonialidade e Cis Normatividade – conversando com Vivane Vergueiro. Iberoamérica social. Revista red de
estudos sociales. (III) p. 15-21. Disponível em: https://iberoamericasocial.com/colonialidade-e-cisnormatividade-conversando-com-vivianevergueiro/?utm_content=buffer6bb53&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffe
r . Acessado em 13 de janeiro de 2015.
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O conteúdo completo do trecho destacado está no website S.a. O que é cisseximo. Transfeminismo.
Feminismo interseccional relacionado às questões trans. S.d. Disponível em: https://transfeminismo.com/o-quee-cissexismo/ . Acessado em 13 janeiro de 2015.
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Como eu disse mais acima, ser cis é uma condição principalmente política (mas não
só). A pessoa que é percebida como cis e mantém status cis em documentos oficiais
não é passível de análise patologizante e nem precisa ter seu gênero legitimado. Ora,
homens são homens, mulheres são mulheres e trans* são trans* correto? Não.
Historicamente a ciência criou as identidades trans* (e por isso já nasceram
marginalizadas), mas não criou nenhum termo para as identidades consideradas
“naturais”. É por isso que a adoção do termo cis denuncia esse pseudo status natural.
Nomear cis é o mesmo processo político de nomear trans*: aponta e especifica uma
experiência e possibilita sua análise critica. Nas produções acadêmicas
contemporâneas, tanto das ciências médicas quanto das sociais, a identidade trans* é
colocada sempre sob análise, tornando-se, compulsoriamente, objeto de critica. Ao
nomearmos xs “normais” possibilitamos o mesmo, e colocamos a categoria cis sob
análise, problematizando-a. Buscamos o efeito político de elevar o status de pessoas
cis ao mesmo das pessoas trans*: se pessoas trans* são anormais e doentes mentais,
pessoas cis também o são, suas identidades também não são “reais”; se pessoas cis
são normais e suas identidades naturais, pessoas trans* também são normais e suas
identidades tão reais quanto.

O texto de Leila Dumaresq foi publicado um pouco antes da véspera do Natal. Ao
contrário das tretas que acompanhei ao longo de 2015 e 2016, que raramente duravam mais
de uma semana, essa discussão atravessou as festividades de final de ano e ainda foi
repercutida em uma ou outra publicação nas primeiras semanas de 2015. As argumentações
em torno do prejuízo ou pertinência do uso da categoria cis que fundamentaram a treta97, na
minha opinião, ainda hoje auxiliam a compreender algumas das disputas em curso naquele
momento.
A leitura de Viviane sobre a cisgeneridade parte de uma noção bastante atravessada
pelos estudos decoloniais. Por isso, a cisgeneridade pode ser entendida como uma categoria
política e de análise, o que implica na tomada de um posicionamento político formulado a
partir de experiências intersubjetivas. Nessa perspectiva, a possibilidade de nomeação do que
até então era considerado o correto, o normal e o biológico assumiria menos um caráter de
identidade e mais o de uma ferramenta político-epistêmica de demarcação de discursos.
O argumento de Hailey vai no mesmo sentido, embora admita que o efeito político
da nomeação de sujeitos como cisgêneros implica em retirar das identidades trans alguns
estigmas persistentes como o da anormalidade de sua existência e o da patologização de suas
condutas. O uso dos plurais e do asterisco após a palavra trans, então em voga nos textos de
algumas ativistas, enfatizava a multiplicidade de experiências, posicionamentos e estilos de
vida englobados pela expressão, reforçando ainda as porosidades destas classificações.
Em larga medida, as discussões que sobrevieram ao longo de 2015 e 2016 entre
militantes trans no Facebook se não retornavam, ao menos tangenciavam a questão do uso da
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A discussão em torno dos textos de Carla Rodrigues e Leila Dumaresq também é recuperada por Colling
(2015).
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expressão e de suas implicações políticas tanto na militância trans como fora dela. Ao
argumentar que o transfeminismo passa a se consolidar enquanto uma epistemologia política
do ciberativismo trans, refiro-me particularmente a estes processos de nomeação e tomada de
posicionamento em relação ao trânsito do termo e das expressões que dele decorrem.
É neste sentido que o emprego do termo cisgênero, ou de seu prefixo, cis, possibilita
a modulação de um repetório específico testado e empregado nos textões que, ao mesmo
tempo, passam a funcionar como meio para tematizar e problematizar estas questões. Disso
decorre a emergência de novas expressões, como “pessoas cis”, “homens cis”, “mulheres cis”,
“crianças e adolescentes cis”, “cisnorma”, “cisheteronorma”, “cistema”, “cisnormativo”,
“cissexismo”, “ciscentrado”, “privilégio cis”, dentre outros.
Considero que a elaboração e a utilização de um repertório político com o objetivo
de nomear e identificar o outro tem um caráter fundamental no ativismo desempenhado por
pessoas trans na internet, pois é por meio destas ferramentas que o espaço discursivo do
ciberativismo vai sendo delineado nas redes. Carvalho (2015) salienta neste sentido que a
emergência do sujeito políco pessoas trans viabiliza a estas militantes não apenas a
delimitação de um campo autônomo aos debates sobre as homossexualidades, como também
oferece uma categoria para designar a opressão sofrida por pessoas trans, no caso, a
transfobia.
Por se tratar de uma forma de discriminação que ultrapassa a experiência individual
de cada pessoa trans, e cujas recorrências ganham ainda mais espaço para serem vocalizadas
nas redes sociais, as situações de vulnerabilidade passam a ser contrapostas ao que se
reconhece enquanto privilégios cis. Para o autor, a compreensão dos privilégios cis passa pela
compreensão de um “sistema que impõe semânticas estanques ao espectro de sexo-gênero: o
‘cistema’” (CARVALHO, 2015, p. 231). Carvalho assevera que a constituição de uma
dinâmica de diferenciação das pessoas trans por parte delas em relação àquelas até então
consideradas normais não se afasta de uma necessidade presente em diferentes ativismos de
constituir pares de oposição para nomeação dos campos e atores políticos, como
branco/negro, opressor/oprimido, patrão/empregado, etc. (idem).
É neste sentido que Jaqueline Gomes de Jesus (2014) argumenta que o cisgênero é
um “conceito que abarca pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi determinado
socialmente, ou seja, as pessoas não-transgênero”. Isto equivale a dizer que, enquanto um
posicionamento político e não como uma identidade, que a cisgeneridade diz respeito não
apenas às pessoas não-transgêneras, mas também a momentos das trajetórias de pessoas trans
em que não era possível se conceber enquanto tal, ou, ainda de modo mais amplo, ao sistema
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político-econômico no qual as pessoas trans habitam. Assim, o perigo essencializante
apontado por Rodrigues é enfrentado por ativistas como Hailey e Viviane por meio de uma
defesa enfática do caráter político e socialmente constituído destes reconhecimentos e dos
processos de identificação neles implicados.
Acredito que a emergência destas ferramentas de reconhecimento e diferenciação
admitem assumir a constituição de uma teoria política articulada por meio do transfeminismo
e aplicada em grande medida em ambientes acadêmicos e nas redes sociais. Como visto no
capítulo 2, este repertório não ficou circunscruto apenas a estas esferas, à medida que foi
sendo paulatinamente incorporado no vocabulário de gestores públicos, em formulários
institucionais e nas disputas políticas em conselhos e conferências. O impacto destas
proposições merece destaque, sobretudo se observado a partir de um processo constante de
aprendizado entre militantes e dos militantes com suas bases de apoio – ou com seus
seguidores, no caso do ciberativismo trans.
Além disso, a comunicabilidade entre a produção científica sobre gênero e
sexualidade, principalmente nas ciências humanas, e a formulação de um repertório
transfeminista adquire especial importância na atuação do ciberativismo. A resistência de
alguns acadêmicos em incorporar essa terminologia nos seus estudos e na sua atuação política
foi amplamente denunciada nos textões que acompanhei ao longo de 2015 e 2016. É possível
afirmar que a estreita ligação entre academia e militância no contexto do transfeminismo e do
ciberativismo trans, em muitos casos, potencializava ainda mais os pontos de tensão entre os
dois campos.
A ampliação destes debates nas universidades propiciou um interesse cada vez maior
de novos pesquisadores em se engajar com temas envolvendo as diversas situações
vivenciadas por pessoas trans, como saúde, educação, relação com as os diversos entes e
divisões do poder público, com o mercado, etc. Ao mesmo tempo, a emergência de pessoas
trans com inserção na internet e experiência universitária também permitiu com que a
produção acadêmica de pesquisadores cis passasse a ser reavaliada em função destes novos
questionamentos, sobretudo quando voltada a temáticas envolvendo pessoas trans.
No início da pesquisa, ainda era comum ler relatos no Facebook de militantes trans
que criticavam as abordagens acadêmicas empenhadas por pesquisadores que haviam
realizado entrevistas com elas. Com o passar do tempo, uma parte considerável destas críticas
se transformou em uma certa indisposição em colaborar com pesquisadores cis interessados
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em estudar pessoas trans. O uso jocoso da expressão É para o meu TCC98 por parte de
algumas ativistas passou a descrever a relação de troca, frequentemente denunciada como
unilateral, que pesquisadores jovens passavam a estabelecer com estas ativistas. Para muitas
delas, a maior parte das pesquisas sobre pessoas trans atualmente produzidas estavam mais
interessadas em transformá-las em um objeto de estudo do que propriamente em colaborar
com a redução da situação de precariedade em que se encontravam. Disto decorre uma
valorização ainda maior da produção acadêmica de pessoas trans pelo ciberativismo,
sobretudo em relação àquelas que se dedicaram explicitamente a debates envolvendo gênero e
sexualidade, tais como Jaqueline Gomes de Jesus e Viviane Vergueiro.
Outro ponto importante a ser ressaltado tem a ver com a relação do transfeminismo e
do reperório mobilizado pelo ciberativismo trans com entedimentos diferentes sobre
feminismo. Chamo a atenção para a emergência nas redes sociais de feministas que
reivindicam uma leitura bastante particular de um feminismo radical proposto por teóricas
norte-americanas como Andrea Dworkin e Catharine MacKinnon e que cuja atuação no
Facebook é marcada, em diversos casos, por um enfrentamento direto com mulheres trans
reconhecidas pela sua inserção na internet. Nesse sentido, mesmo a categoria transfeminismo
passa a ser motivo de intensa disputa à medida que muitas feministas radicais sustentam que a
luta empenhada por militantes trans não poderia ser caracterizada enquanto parte do
feminismo.
A adoção de um posicionamento que vá até a raiz dos problemas – radical neste
sentido, portanto – por parte de muitas rads implica em assumir uma crítica enfática às
caracterísicas e esteriótipos envolvendo gênero e sexualidade que, de acordo com muitas
delas, seriam reforçados pelo fenômemo da transexualidade. Frases como ser mulher não é
vestir nossas saias ou passar batom passam a se tornar fonte de controvérsia nestas disputas
que envolve uma delimitação dos sujeitos legítimos pertencentes ao feminismo a partir de
uma dada concepção da luta feminista. Disso decorre que muitas rads não apenas recusam
toda a terminologia empregada pelo transfeminismo, como passam a advogar contra a própria
existência do termo, que descreveria melhor, de acordo com muitas delas, um transativismo
fora da luta feminista. Nestes conflitos, que ganham as redes sociais cada vez mais com
acentuada frequência, o uso da expressão rad funciona tanto como categoria de
reconhecimento de feministas radicais como categoria de acusação de transfeministas, ao
98

A expressão faz referência direta à quantidade volumosa de pedidos de pesquisadores para entrevistarem ou
pedirem referências teóricas a militantes trans para seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), requisito para
a obtenção do diploma de graduação em diversas instituições de ensino superior.
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passo que transativismo descreve uma forma estritamente pejorativa de conceber as lutas das
mulheres trans no espectro politico do feminismo.
De certo modo, vale dizer que as disputas em torno de conceitos como cisgeneridade
e transfeminismo recuperam algumas das tensões vivenciadas nos anos 2000 quando da
emergência do transfeminismo em um ambiente digital com dispositivos de interação
distintos das redes sociais. Diferente dos propósitos de militantes como Aline Freitas, no
entanto, que buscavam participar de espaços feministas ainda pouco afeitos à presença de
mulheres trans, as discussões que tomam lugar nos anos 2010 nas timelines e nos inbox do
Facebook se direcionam mais firmemente a uma disputa de sentidos sobre as lutas políticas e
a uma mudança de mentalidades que permeia militantes e não militantes nas bolhas das redes
sociais.
Se Carvalho (2015) ponderava que, na cena ativista virtual do período em que
realizou sua pesquisa, não apareciam conflitos mais evidentes com relação à retomada do uso
da categoria “transfeminismo”, nos anos que se seguiram, objeto desta pesquisa, ficou
perceptível que não apenas a disputa em torno da categoria, como também do repertório
atribuído a ela, tornou-se um importante fator na constituição da atuação política de militantes
nas redes sociais. Se, por um lado, transfeministas intersec passam a identificar por meio dos
privilégios cis os processos pelos quais as diferenças são transformadas em hierarquias, por
outro, feministas radicais não enxergam privilégio algum em serem mulheres. Acredito que
estas discussões, de fato, geram em grande parte o conteúdo a partir do qual se mobilizam
textões em função das tretas, motivo pelo qual considero importante observar as tretas como
elemento constituitivo da atuação política de militantes trans, mas não apenas, na internet.
Além disso, a intensidade e a abrangência com que esses debates muitas vezes se dão
no Facebook em determinadas situações podem afastar o uso dessas ferramentas daquele
caráter crítico e contestatório imbuido nas proposições que busquei recuperar de militantes
trans reconhecidas pelo engajamento neste debate. Nesse sentido, algumas interpretações
sobre a cisgeneridade por vezes deixam de imprimir uma noção de tomada de posicionamento
por meio de processos relacionais de nomeação e reconhecimento, para ser reduzida a uma
função de acusação. Nesse sentido, a pessoa cisgênera deve, a princípio, se reconhecer
enquanto tal, na mesma medida em que passa a ser valorada negativamente por isso, deixando
pouco espaço para as porosidades constitutivas destas categorias, atravessadas por outros
marcadores da diferença, como raça, classe, geração e até mesmo trajetória. Uma crítica a esta
perspectiva implica em, por exemplo, pensar tanto a multiplicidade das experiências trans
como das cis, além de confrontar constantemente esta perspectiva de “se estar de acordo com
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o gênero designado” a partir das tentativas bem-sucedidas como também das falhas. A
pertinência da cisgeneridade como um posicionamento politico-epistêmico poderia, ainda,
indicar experiências de cisgeneridade que deram certo e também aquelas que falharam em
tentar, bem como o questionamento dos mecanismos que qualificam atribuir a alguém
categorizações como trans e cis. Acredito que estas críticas têm sido mais recentemente
realizadas tanto em espaços acadêmicos como nas redes sociais por cada vez mais militantes,
das quais destaco paricularmente Helena Vieira e Sofia Favero. Apostando na treta, trato a
seguir de alguns aspectos mais recentes a respeito da atuação do ciberativismo trans nas redes,
chamando a atenção para o uso dos textões na formatação dos debates e dos posicionamentos
adotados.
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4.3 Pode o cisgênero falar?
Não vejo mais o porquê de determinar que somente pessoas trans possam falar sobre
questões trans, ou pior, que apenas elas possam opinar sobre questões trans. Me
entendam, com isso não estou dizendo que a nossa perspectiva é irrelevante ou que
sempre nos escutaram, jamais, mas estou falando que outros pontos de vista são
necessários para o debate. A nossa visão é uma só, ela é singular e acaba por ser
situacional, não no sentido de ser usada ocasionalmente, mas no sentido de que
passamos por aquilo. Nós vivemos o que falamos e esse conteúdo é fundamental,
não dá pra negar, mas é um deslize impedir a contribuição das pessoas cis ou exigir
que elas se calem dentro de uma luta política, focada nas identidades de gênero
dissidentes.
A elaboração de alianças se dá coletivamente e é plural, a partir de uma série de
vozes, objetivos e apoios. Se a minha disposição, ao militar pelo reconhecimento de
humanidade das travestis e pessoas trans, é também fazer as pessoas cis se
colocarem no meu lugar, através de uma certa empatia, isso significa que o conteúdo
passado por mim deixou de ser meu e foi assimilado por elas.
Ainda que isso não aconteça de verdade, ao falar de mim eu também já estou
falando de um outro alguém – que, nesse caso, é cisgênero. Então não há a
possibilidade de contar uma história única, que está sendo contada justamente pelas
violações que sofro e que são mantidas pelo silêncio, pelos que se calam. E eu não
quero mais que estejam nesse lugar tranquilo, sossegado, eu quero que as pessoas cis
estejam igualmente abaladas.
Chegamos ao ponto em que as pessoas que não são trans já deixaram de ter certeza
se devem ou não se posicionar frente a uma situação transfóbica, isso não é
revolucionário, é mais do mesmo. Não pretendo aqui discursar sobre silenciamento
ou liberar os discursos de ódio, não, esses devem ser eliminados. Venham de onde
for, inclusive do nosso lado. Estou querendo construir um movimento político onde
o que a pessoa é não impede a sua participação, mas sim o que ela pensa, o que ela
tem a dizer.
Não me serve mais insistir num protagonismo singular, subjetivo, quando as
próprias pessoas trans não são idênticas em seus posicionamentos. Com isso, desejo
pensar em laços menos irreconciliáveis, que não sejam totalmente opostos, e partir
para trocas com mais proximidade. Eu quero vocês perto de mim, tão perto que as
dores sejam confundidas e deslocadas, para que eu não precise mais explicar o que é
apanhar na rua ou ser expulsa de casa, pois vocês já saberão e estarão situados
contra. Essas alterações demandam uma fala, uma conversa, um diálogo. Não
somente uma escuta. Se o nosso ativismo reproduz aquilo que queremos mudar, ou
seja, se os nossos meios nos impedem de conquistar os fins: precisamos propor
novas formas de fazê-lo.
(FAVERO, Sofia. Pode o cisgênero falar? Blogueiras Feministas. De olho na web e
no mundo. Postado em 23 fev 2016 de um post original de 13 dez 2015 na página
Travesti Reflexiva. Disponível em: http://blogueirasfeministas.com/2016/02/pode-ocisgenero-falar/. Acessado em 19/08/2016.

Exatamente um ano após a treta sobre a existência ou não de cisgêneros, a atenção
de militantes LGBTs e trans e também de usuários do Facebook se voltou para outra
discussão envolvendo o uso da categoria: pode o cisgênero falar? Este era o título do textão
postado pela página Travesti Reflexiva99 em 13 de dezembro de 2015 e que acabou sendo
curtido por uma dezena de milhares de usuários e replicado em alguns blogs e portais. A
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Para uma análise mais detalhada da página e de sua criadora, ver Carvalho (2015)
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publicação foi imediatamente fonte de controvérsia nos dias seguintes à postagem, e não era
para menos.
A página, administrada pela ativista e então estudante de psicologia Sofia Favero, era
curtida na época por mais de 130.000 usuários no Facebook. Algumas militantes trans
consideraram que o texto criava um espantalho, ao se referirem ao modo pouco fiel com que
acreditavam que a atuação política nas redes havia sido retratada. Houve ainda críticas duras à
inspiração do título, que fazia referência direta ao texto “Pode o subalterno falar?”, da
pensadora pós-colonial Gayatri Chakravorty Spivak.
Grosso modo, as críticas variaram entre aquelas militantes que consideraram o texto
injusto e a comparação da figura do subalterno com a do cisgênero de um excesso desmedido,
aquelas que concordaram e se identificavam com o teor crítico da publicação e aquelas que
compreendidam e concordavam em partes, mas consideraram que o “tiro havia saído pela
culatra”. Isto porque grande parte das pessoas que curtiram, comentaram e compartilharam a
postagem não apenas era cis, como também não faziam parte diretamente do ambiente digital
no qual o ciberativismo trans atua. A sensação de que havia na postagem uma certa traição a
alguns fundamentos importantes da atuação política de pessoas trans no Facebook era
amplificada pela grande quantidade de pessoas fora da bolha, mas não inteiramente fora, que
passaram a compartilhar a postagem com uma série de intenções, que iam do profundo
agredecimento até a legitimação de críticas consideradas tanto justas como injustas ao
movimento LGBT e trans. Afinal, em um contexto marcado pela demarcação dos lugares de
fala, ninguém mais legítimo para criticar as militantes trans de internet do que uma de suas
mais notáveis.
Diferente da treta a respeito do texto de Rodrigues, porém, a discussão em torno da
publicação de Travesti Reflexiva não ensejou um texto de resposta que tivesse tido
correspondente circulação nas redes. Não é sempre evidente demarcar um dentro e um fora na
relação de cada militante com os movimentos sociais, e no ciberativismo trans não é diferente.
Assim, se a página Travesti Reflexiva até então podia ser reconhecida como um dos exemplos
mais bem-sucedidos da atuação de travestis e mulheres trans nas redes, desde a publicação
ficou um tanto implícito que o descontetamento de algumas militantes com a opinião de Sofia
havia abalado, em alguma medida, sua reputação e respeitabilidade no circuito de militantes
trans na internet. Minha impressão era a de que o textão havia tocado em pontos bastantes
controversos e que não podiam ser ignorados, dada a ampla repercussão da postagem.
Em alguns comentários, Sofia foi acusada de passar pano e de dar biscoito para cis,
expressões corriqueiras nas redes sociais para identificar de forma metafórica aqueles que,
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respectivamente, são coniventes com as práticas discriminatórias de pessoas próximas ao
ativismo e aqueles que supostamente buscariam agradar e ganhar o respeito de pessoas cis a
todo momento por meio de uma postura servil e condenscendente. Conforme novos textões
iam sendo publicados na página, com a mesma perspectiva e ampla divulgação nas redes, as
acusações ganharam versões adjetivadas: passadora de pano e biscoiteira.
Acredito que a compreensão desse debate requer que ele seja recuperado em seu
contexto próprio. Apesar da dificuldade de se estabelecer periodizações exatas no ativismo
realizado no Facebook, merece destaque o fato de que a velocidade dos acontecimentos e das
discussões nas redes sociais é de ordem distinta do tempo empenhado para a pressão, a
proposição, a implementação e a avaliação de uma política pública, para resgatar os campos
de atuação com que tenho trabalhado. Isto equivale a dizer que, no ambiente digital, os
debates – e, portanto, a própria atuação política – ganham corpo, se desenvolvem e se
desdobram em outras tretas em questão de horas. Ao mesmo tempo, alguns temas se
mantiveram recorrentes durante todo o período de realização desta pesquisa. Particularmente
a respeito dos trânsitos pelos quais o debate sobre a cisgeneridade percorreu nas redes sociais,
é possível afirmar se tratar de uma discussão fundamental para o ciberativismo trans, de modo
que a opinião e a postura de muitas ativistas foram se afetando profundamente no desenrolar
das tretas.
Logo quando iniciei a pesquisa, a crítica feita pelo textão de Travesti Reflexiva se
direcionava particularmente à emergência de ciberativistas que passavam a ser reconhecidas
enquanto web-celebridades, por meio da repercussão de textões que demarcavam seus
posicionamentos a partir de relatos de experiência. Essa formatação do discurso nas redes
prescindia da valorização da vivência não apenas enquanto fonte de conhecimento, mas
também como ferramenta de atuação política. Com isso, à medida que ativistas ganhavam
mais seguidores e seus textões passavam a circular para além de suas redes de contato, a
vivência expressa pelos relatos de experiência ocupava um papel duplo: por um lado,
visibilizava as situações de opressão e os mecanismos de marginalização que as pessoas trans
vivenciam no seu cotidiano; por outro, circunscrevia os posicionamentos políticos possíveis
de serem adotados por cada usuário à experiência vivida por cada um.
É nessa perspectiva que Falcão avalia a interação de usuários em um grupo fechado
no Facebook, no qual “quanto mais opressões uma pessoa vivência (ou sofre), – a partir de
uma lógica na qual as opressões produzem mais e menos oprimidos – mais legítimas seriam
suas reivindicações enquanto sujeito politico” (2017, p. 147). Não à toa, a identificação de
privilégios por meio de marcadores como raça, identidade de gênero e orientação sexual,
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acabam por identificar operações de distinção e pertencimento na esfera discursiva da internet
a partir da crítica às hierarquias que se modulam a partir destas marcações e que são retratadas
nos relatos de vivência.
Nesse sentido, o cisgênero nomearia não apenas aquele que, de algum modo,
identifica-se com o gênero atribuído ao nascimento; mas também passa a identificar um
sujeito que ocupa na sociedade um lugar privilegiado, ou mesmo opressor – ainda que em
potencial – em relação às pessoas trans. Se estas hierarquias não podem ser transpostas
exclusivamente por meio dos textões, como muitas militantes passaram a admitir com o
passar do tempo, o aprendizado decorrente deles pode ao menos mitigar algumas práticas
discriminatórias por meio da conscientização de usuários no ambiente virtual. Essa dinâmica,
se vista como um processo, passa a ser identificada como uma desconstrução, expressão
corrente nas bolhas ativistas; se entendida como um produto, acaba por identificar a figura do
desconstruído.
Essas expressões adquirem diversos sentidos a depender de quem e como se enuncia,
podendo ser utilizada tanto para indicar desde aquele que se vê como aliado das lutas
desempenhadas pelos ativismos trans, como alguém que buscaria reconhecimento por estar se
desconstruindo ou por se reconhecer como desconstruído, reconhecimento que pode também
ser nomeado de modo pejorativo no superlativo, donde surge a figura do desconstruidão –
afinal, um cisgênero desconstruído não deixa de ser cisgênero.
Seguindo essa lógica, seriam os desconstruidões aqueles sujeitos que demandariam
biscoitos, que seriam, portanto, oferecidos por ativistas que supostamente supervalorizariam a
mudança de mentalidades de pessoas cis, ainda que restrita a um ou outro aspecto das
discriminações sofridas pelas pessoas trans, quando, a bem dizer, estariam convalidando
atitudes ainda preconceituosas e opressoras destas pessoas, passando, assim, o pano para
estas situações. Assim, haveria um procedimento duplo de pressuposição: para identificar a
cisgeneridade enquanto um sistema de dominação que afeta tanto pessoas trans como cis,
pressupõe-se uma distinção valorativa entre a cisgeneridade e a transgeneridade, traduzida
pela atribuição dos privilégios de uns em relação aos outros; ao mesmo tempo, os sujeitos
reconhecidos enquanto cis ou trans passam a literalmente encarnar estes sistemas de
dominação, sendo eles próprios causa e efeito destes processos. Desse modo, a crítica à
cisgeneridade passa a se deslocar, em algumas situações, para uma crítica ao cisgênero, o que
leva a tornar aliados em inimigos de maneira instantânea e, em algumas situações, até mesmo
definitiva – dinâmica que atribuo, ao menos em parte, ser catalisada pelas dinâmicas de
avatarização nas redes sociais.
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A treta sobre o textão da Travesti Reflexiva esfriou e esquentou algumas vezes nos
meses seguinte. Já em meados de 2016, uma campanha virtual de visibilização de mulheres
escritoras chamada #Agoraéquesãoelas possibilitou a Sofia Favero e Helena Vieira
publicarem em co-autoria um artigo de opinião na Folha de São Paulo partindo de reflexões
sobre o ativismo feminista e transfeminista nas redes. Na publicação, chamada Sobre
ativismos e biscoitos, as autoras apresentam uma concepção crítica ao uso de expressões
como biscoiteiro. Destaco a seguinte passagem:
O ponto é que, quando feministas reconhecem a importância da participação
masculina, passam a ser ridicularizadas sob o rótulo de “biscoiteiras”. Dito de um
modo simples; aquela que fala pela inclusão masculina apenas para cativá-los, para
receber deles algum agrado. Para esse feminismo, mulheres se vestem como
querem, são donas de seus próprios corpos, mas aparentemente não do próprio senso
crítico. Incapazes de desenvolver uma estratégia de ação – que neste caso envolva a
construção de aliados homens. Ora, não seria essa lógica a mesma do patriarcado, ao
dizer que estamos sempre em função dos homens? Tratá-las como se fossem
incapazes, alienadas de si, seres sem autonomia, que só existem mediante o olhar e a
aprovação do outro, faz com que percam a condição de sujeito. De agente político.
Por outro lado, à medida que mulheres são apelidadas dessa forma, aos homens é
dito que estão em busca de “biscoito” quando realizam ou dizem algo assertivo a
favor do feminismo. É uma política sem lógica. Criticam exatamente aquilo que
esperam dos homens, como se fosse impossível existir algum que se preocupasse
com as questões feministas sem ter segundas intenções ou ganhos secundários.
Além de reforçar uma essência opressora, essa postura também impede que outros
reverberem nossas ideias, encerrando-as em nosso núcleo.
O uso do termo “biscoito” reitera uma série de protocolos invisíveis; entre eles,
sobretudo, o de não firmar compromisso algum com os considerados opressores.
Mas o ativismo virtual – e o presencial – demanda de nossas lutas a interação, a
construção de pontes, de redes. Não de cercas. Reconhecer o outro, percebendo que
ele também passou, assim como nós, por processos de subjetivação dos papéis de
gênero, é perceber nele a potência de construir conosco uma nova forma de existir
que não seja tão sufocante.
Dialogar com o outro é fundamental na constituição de avanços políticos e,
principalmente, no fortalecimento de nossas vozes. Nesse processo, uma vivência
jamais deve negar a outra. Deveremos promover um diálogo em que a fala não seja
privilégio – de ninguém. Vivências distintas precisam fazer-se ouvir e escutar.
Precisamos agir para construir um ativismo feminista capaz de abraçar o dissenso e
as multiplicidades, sem deslegitimar nenhum sujeito ou ridicularizá-lo.
O ativismo virtual feminista não pode rejeitar a noção de ser em construção.
Beauvoir já nos disse que ninguém nasce mulher. A mulher torna-se mulher.
Ninguém, igualmente, nasce homem machista. Nós não nascemos como somos hoje.
E as transfeministas o sabem bem. Não se trata de dar biscoitos, a escuta é o que
rompe a estagnação e nos leva ao avanço. Temos nós também que escutar. Se vão
nos chamar de biscoiteiras por causa disso: que seja.
A fornada acaba de sair.
(VIEIRA, Helena e FAVERO, Sofia. Sobre ativismo e biscoitos. Folha de São
Paulo. #AgoraÉQueSãoElas. Um espaço para mulheres em movimento. Postado em
11
abr
2016.
Disponível
em:
http://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2016/04/11/sobre-ativismo-ebiscoitos/>, acessado em 19/08/2016)

O artigo de Sofia e Helena merece destaque menos pela repercussão que teve - bem
menor se comparado com o post da Travesti Reflexiva – mas pelo contexto em que foi escrito
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e pela abordagem utilizada. Se o textão publicado no final de 2015 foi recebido com uma
certa desconfiança por parte da militância trans de internet, a publicação na Folha já parte de
um lugar razoavelmente estabelecido de crítica a algumas das práticas de atuação política
utilizadas nas redes sociais. O confronto direto sobre a pertinência da utilização de expressões
como biscoiteiro, nesse sentido, implica em reconhecer tanto certa diversidade de práticas e
posturas crescentes nos ativismos de internet, como aponta para a necessidade de adoção de
mecanismos de avaliação a respeito da efetividade da atuação política empenhada por estas
ativistas, mesmo e sobretudo aquela realizada nas redes sociais.
Observando em retrospectiva, é possível afirmar que estas novas abordagens acabam
por resgatar alguns elementos importantes do modo como noções como a de cisgeneridade
eram propostas nos debates apresentados no tópico anterior. A busca por visibilidade e
protagonismo, atrelada à produção politico-epistêmica de categorias úteis para nomear
experiências até então tidas como “normais” e “naturais”, passa também pela necessidade de
que estas categorias sejam reconhecidas por diversas pessoas, e não apenas pelas pessoas
trans. Isto não quer dizer que o acionamento de experiências diversas devam ser tomados
como equivalentes entre si, mas aponta para a necessidade de que, em uma forma de atuação
política pautada pela vivência e pela experiência, as “vivências distintas precisam fazer-se
ouvir e escutar”. Neste sentido a visibilidade estaria profundamente atrelada à necessidade de
priorizar discussões e problemas urgentes atelados às diversas experiências trans, ao passo
que o protagonismo estaria fortemente vinculado ao “fortalecimento de vozes” por meio da
construção de “pontes e redes” e não de “cercas”, para recuperar as expressões das autoras.
É possível pensar que essa crítica a respeito das alianças e das redes de cuidado que
essa perspectiva sustenta se aproxima da adoção de uma noção de cisgeneridade como
posicionamento politico baseado na reivindicação de uma epistemologia política trans. Por
meio das redes, torna-se possível amplificar as denúncias e as situações de vulnerabilidade o
que, em alguns casos, pode inclusive gerar efeitos concretos. Campanhas virtuais em prol de
travestis vítimas de violência e a exposição de casos de agressão por videos gravados em
celulares passam a se tornar frequentes no Facebook, gerando redes de apoio que acabam em
muitos casos acolhendo a vítima no ambiente virtual ou, em algumas situações, mobilizam
recursos financeiros por meio de financiamentos coletivos. Os financiamentos, também
conhecidos como vaquinhas ou crowdfunding, ainda podem ser utilizados para angariar
recursos para as mais diversas necessidades, como a compra de medicamentos ou o
financiamento de algum procedimento clínico ou estético.
As disputas na construção de ferramentas para lidar com questões do cotidiano no
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fazer politico no movimento LGBT e do movimento trans, como tenho buscado demonstrar,
remete a uma política feita tanto por ideias e posicionamentos como por pessoas em relações
complexas que envolvem opiniões e afetos, objetivos e preferências. Em diferentes frentes de
atuação, as relações pessoais entre os militantes são tão importantes de serem compreendidas
quanto suas alianças e discordâncias. A partir das reações do texto publicado por Travesti
Reflexiva, é possível identificar, nos termos de Thiago Falcão, “a emoção como um discurso”
(2017, p. 144), admitindo “a existência de uma micropolítica das emoções e sua capacidade
de atualizar, na vivência subjetiva, aspectos do nível macro da sociedade” (idem). Trata-se, de
acordo com Goodwin, Jasper e Polletta (2010), de compreender que o reconhecimento em
determinada causa estabelece identidades coletivas que mobilizam um forte sentimento de
solidariedade entre os membros de um movimento social em si. Da mesma forma, trata-se
assumir que, para que qualquer protagonismo seja possível, dele depende que haja
coadjavantes e uma plateia dispostas a participar de um enredo.
Ao longo de 2016, creio que esta perspectiva foi tomando mais adeptos nas redes
sociais, sobretudo por parte de algumas ativistas conhecidas na internet. Os eventos da
conjuntura política nacional, que incluiu um processo de impeachment e o empossamento de
um vice-presidente acusado de golpista, inclusive por inúmeros militantes LGBTs e trans com
diferentes inserções políticas, ocupou um espaço nas redes sociais difícil de ser ignorado.
Creio que este cenário colaborou em parte para um redirecionamento das prioridades de
inúmeros militantes, impactando, sem dúvidas, o ciberativismo trans.
A avaliação cada vez mais frequente por parte de militantes como Luiza e Hailey de
que o ambiente virtual e a atuação política nas redes em muitas situações pode se tornar
nociva, quando não violenta, a pessoas já vulnerabilizadas colaborava ainda mais para uma
certa sensação de esgotamento acerca da priorização desse formato de atuação. Se em 2014
ainda era possível atribuir frases como pouco se conquista de fato na internet a militantes
LGBTs atuantes em conselhos e conferências, já em 2016 algumas ativistas de internet
passaram também a adotar posição semelhante. Não se tratava propriamente de negar as
conquistas e a capacidade de mobilização que as redes ofereciam, mas de apontar os limites
de uma atuação focada na desconstrução por meio de produção de textões, face a um contexto
político que demandava uma defesa enfática da democracia por parte de diversos setores da
sociedade.
No tópico seguinte, discorro sobre alguns desdobramentos dessa perspectiva na
atuação de militantes trans de internet que se engajaram, a partir da segunda metade de 2016,
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em candidaturas políticas à vereança em diversas cidades, das quais acompanho a campanha
de Luiza Coppieters na cidade de São Paulo.
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4.4 Eu voto Luiza, 50222
Se é certo afirmar que o ano brasileiro começa só depois do carnaval, 2016 pode ser
considerado uma exceção. Logo nas primeiras semanas do ano, os acontecimentos em torno
do que viria a se tornar um processo de impeachment presidencial já circulavam dos jornais
para as redes sociais e as conversas na rua. Fiquei sabendo que Luiza Coppieters se
candidataria à vereadora de São Paulo no dia 4 de março pela manhã, por meio de um vídeo
postado em seu perfil no Facebook em que anunciava sua pré-candidatura. Ela já havia
mencionado em algumas publicações anteriores a sua intenção em se candidatar, e o anúncio
em um contexto de tamanha incerteza política foi muito bem recebido nas redes sociais pelos
seus seguidores e por usuários que passavam a conhecê-la pelas redes.
Não custa lembrar que no mesmo dia ainda ocorreria a abertura da 3ª Conferência
Municipal LGBT e, um pouco antes, havia sido anunciada a coerção coertiviva do expresidente Lula à Curitiba por decisão do Juiz Sergio Moro, responsável por uma das frentes
de atuação da Operação Lava-Jato. Se insisto em tratar estes eventos em um mesmo plano de
narrativa, isto se deve à indissociabilidade destes acontecimentos no cotidiano do movimento
LGBT de São Paulo naquele período. Como busquei demonstrar no capítulo 2, a sequência de
acontecimentos que envolveu os altos poderes da República ao longo de 2016 demandou do
movimento LGBT, mas sem dúvidas não apenas, um intenso debate sobre os impactos que a
alteração de um governo gerariam para a organização de suas lutas. Não é possível dizer ao
certo em que medida o ciberativismo trans incorporou em seus debates a escalada de
acontecimentos políticos que se sucederam naquele período. Todavia, as mídias sociais, em
especial o Facebook, foram inundadas por uma enxurrada de textões, comentários, memes100
sobre a política nacional de uma forma possivelmente nunca antes experimentada entre
usuários brasileiros.
Fato é que ao longo de todo o período de pré-campanha, que se estendeu até o início
do prazo legal para o lançamento da campanha, dia 16 de agosto, diversos textões de Luiza e
de outras militantes trans passaram a aumentar o tom da crítica ao desempenho do governo
100

Para a jornalista Ana Paula Freitas (2016), os memes tiveram um papel importante ao longo do debate
público sobre a crise política em 2016, à medida que “ajud[ra]m a lidar com a frustração causada pelo momento
político e a aproximar[am] a narrativa política do entretenimento, o que gera mais interesse e aproximação do
tema por parte da sociedade, mas também pode contribuir para a polarização da discussão política”. FREITAS,
Ana Paula. Qual o papel dos memes na discussão política. Nexo Jornal. Expresso. Publicado em 14 mai 2016.
Disponível
em:
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/05/14/Qual-o-papel-dos-memes-nadiscuss%C3%A3o- pol%C3%ADtica. Acessado em 02/05/2017.
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Dilma Rousseff, sobretudo em relação às alianças com grupos religiosos conservadores, bem
como às consequências de um então apenas possível impedimento à administração federal
petista. Nesse ínterim, ocorriam ainda as etapas estaduais e a etapa nacional da 3a Conferência
LGBT, momento que funcionou para pressionar uma presidente em dívida com o movimento
pela liberação do uso do nome social na adminstração pública federal, o que acabou sendo
concedido no último dia da Conferência por meio da edição do Decreto 8.727 em 29 de abril
de 2016.
Quando encontrei Luiza na reunião do Conselho descrita no tópico 3.3, no começo
de abril, estávamos a uma semana da votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Por
mais provável que a aprovação ocorresse, para quem acompanhava as previsões dos jornais e
canais de televisão, ainda assim havia uma sensação de especulação e incerteza que circulava
entre muitos militantes LGBT e de esquerda. A sessão do dia 18 de abril, televisionada por
praticamente todos os canais e intensamente discutida nas redes sociais, acabou sendo
notabilizada por um sem-fim de discursos e cenas, uma delas sendo protagonizada por uma
troca de agressões e insultos entre o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), notório desafeto do
movimento, e o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ), único parlamentar assumidamente gay e
autor de projetos de lei pró-LGBT. A cena de Bolsonaro ofendendo Wyllys e dele recebendo
de volta um cuspe no rosto mobilizou sua defesa nas redes até mesmo militantes que vinham
adotando uma postura bastante crítica ao mandato do deputado do PSOL.
Desse modo, é correto afirmar que o período de pré-campanha de Luiza foi
fortemente marcado por acontecimentos que ocorriam em velocidade diária sobre a crise
política vivida naquele período. As críticas à gestão Rousseff pela falta de compromisso com
reivindicações do movimento LGBT, que já vinham sido realizadas de modo enfático por
grande parte das militantes trans famosas na internet, intensificaram-se de maneira razoável.
Havia uma percepção entre muitas delas de que o governo havia traído o movimento LGBT
em troca do apoio de parlamentares evangélicos, também conhecidos como a Bancada da
Bíblia, que justamente fizeram parte do bloco de congressistas que acabaram por articular a
queda do governo petista.
Além disso, a aprovação decreto do uso do nome social pela presidente Dilma foi
considerada por muitos ativistas trans na internet como uma migalha concedida de última
hora para limpar a barra do governo, de modo a considerar que a medida não apenas era
insuficiente como o timing de sua aprovação, que haveria sido oportunístico. Os pontos de
tensionamento se desdobravam em outros conflitos, haja vista que militantes que participaram
dos ciclos de conferências e que estavam em Brasília ao longo da etapa nacional também
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foram às redes contestar tais críticas. Muitos argumentaram que o decreto não havia caído do
céu e que, apesar das limitações, a aprovação deveria ser encarada como uma conquista fruto
da pressão do movimento antes e durante a realização da 3a Conferência Nacional LGBT, ao
mesmo tempo em que denunciavam a forma atabalhoada com que os ciclos e conferência
haviam sido conduzidos.
Sem dúvidas, por meio das disputas pelo sentido de cada acontecimento nas redes
sociais, diversos usuários puderam de certo modo participar ou mesmo se sentir parte da
sequência de acontecimentos que se deram ao longo do primeiro semestre daquele ano. Havia
uma percepção por vezes expressa nas redes por ativistas que se sentiam espectadores da crise
política, de modo a enfatizar a perda ou a falta de capacidade de ingerência da esquerda e dos
movimentos sociais naquele processo.
Ao mesmo tempo, a relação crítica do ciberativismo trans com formatos
institucionalizados e estratégias de inserção em espaços de participação socioestatais e nas
gestões públicas passou a ter de se confrontar com a instabilidade política pela qual passavam
estes mecanismos de atuação. Convivendo com Luiza, ficou evidente para mim que a crise
política não induziu a uma redução no tom da crítica aos formatos institucionalizados de
atuação política, gerando, inclusive, o efeito oposto. Outras militantes que também já
adotavam uma postura bastante contestatória ao governo e ao PT elevaram suas críticas,
passando a considerá-los diretamente responsáveis, em função da escolha de suas alianças,
pela crise em curso.
Acredito que a avaliação sobre o saldo das conquistas ao longo dos treze anos de
administração petistas ter sido insuficiente, nulo ou mesmo negativo passou a conviver com a
impressão de que mesmo o pouco conquistado estaria ameaçado com o empossamento de um
governo que não precisaria responder a uma base de eleitores. A ideia de que ser contra o
impeachment não necessariamente significava ser a favor do governo ou simpatizante do PT
foi bastante difundida em textões e memes.
Um grito bastante presente nas manifestações contra o impeachment e que ganhou as
redes por meio de uma hashtag protestava contra o abuso de poder do então presidente do
Congresso Nacional, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O #ForaCunha, viralizado em diversas
redes sociais, foi aderido por inúmeras militantes trans como Luiza, Hailey e Amara. A
disputa em torno das hashtags é de especial relevância, uma vez que a utilização destas
ferramentas se dava de modo extremamente vinculado às disputas mais amplas de
interpretação da realidade brasileira, de modo que o #ForaCunha não pode ser entendido sem
levar em conta o #TchauQuerida, expressão recortada de um vazamento ilegal de áudio de
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uma ligação telefônica entre os ex-presidentes Lula e Dilma e utilizada como mote por
partidários ao impeachment.
Com isso em mente, acredito que o processo de candidatura de Luiza e de outras
ativistas trans em 2016 em parte se relaciona com uma avaliação paulatinamente realizada no
ambiente digital de que algo precisava ser feito de efetivo para fora das redes. Se ao longo da
votação do impeachment era comum encontrar usuários que declaravam estar conhecendo
pela primeira vez a maior parte dos deputados que haviam sido eleitos para o Congresso,
denunciando a distância com que muitas pessoas se concebiam em relação à política
representativa, também ficava nítido que a composição congressual era preenchida por
políticos de carreira, alguns descendentes de gerações de políticos que remontavam ao Brasil
Império.
Não à toa, muitas ativistas trans passaram a direcionar suas críticas à falta de
representatividade em instâncias de poder ocupadas majoritariamente por políticos ricos e
influentes. Antes mesmo do impeachment, era possível encontrar nas redes alguns textões e
memes de ativistas trans que denunciavam o caráter pouco representativo do Congresso
Nacional. Como dito por Amara: Já deu de omicis hétero branco cristão dando as cartas na
política, ein? Que esse #ForaCunha seja o primeiro passo pra pensarmos esses espaços
repletos de mulheres, pessoas negras e LGBTs!
Ao mesmo tempo, à medida que a crítica ao establishment se estendia ao governo de
Dilma Rousseff e ao seu partido, as candidaturas de ativistas trans passaram a carregar uma
forte carga crítica à atuação política do PT. Se recuperarmos a relação do Partido dos
Trabalhadores com o movimento desde os anos 1990, é possível assumir que a relevância do
partido em ter abrigado setoriais e candidaturas LGBT passou a ser suplantada por uma
desconfiança de diversos ativistas em relação à viabilidade de articular candidaturas por meio
do PT.
Há, sem dúvidas, uma série de elementos a serem analisados nas decisões de cada
ativista trans em relação à escolha do partido pelo qual decidiram se candidatar, mas
considero importante ressaltar o papel desempenhado pelo PSOL ao longo das eleições de
2016. Se, por um lado, o partido gozava de uma posição privilegiada na cena nacional por não
ter sido envolvido com os escândalos de corrupção que assolaram partidos de todo o espectro
político; por outro, a postura crítica de ativistas na internet em relação ao governo federal, ao
Congresso e aos mecanismos de representação e participação política acabaram indo ao
encontro da postura adotada pelo partido, no sentido de se propor como uma via alternativa ao
PT. Disto decorre que em São Paulo, mas não apenas, as candidaturas às Câmaras de
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Veradores propostas pelo PSOL reuniram diversas lideranças jovens e ativistas reconhecidos
no movimento LGBT, mas também no movimento negro e/ou feminista e que, em geral,
tinham expressão relevante nas redes sociais. Algumas atividades de campanha reforçavam
esse caráter movimentalista conferido por militantes de gerações mais novas, como as rodas
de conversa e os debates entre candidatos/as negros, candidatas feministas e candidatos/as
trans.
Esses elementos podem ser observados por meio das retóricas e estratégias políticas
de visibilidade e mobilização adotadas na campanha de Luiza. As reuniões organizativas da
campanha, que começaram no apartamento de Luiza, passaram a ocorrer desde o lançamento
a pré-candidatura no Aparelha Luzia, espaço na região central de São Paulo administrado por
Erika Malunguinho. Considerado por Erika como quilombo urbano, o espaço reunía
atividades e encontros de militantes negros. O limitado apoio financeiro e organizativo do
partido à campanha era visível em diversos momentos, embora a busca por alternativas tenha
possibilitado o surgimento de novas alianças. Essa relação por vezes autônoma entre a
campanha e o partido, embora dificultasse em alguns momentos a realização de trâmites
burocráticos inerentes a uma candidatura política, acabou por garantir uma liberdade
considerável na formulação da plataforma de atuaçãoo da campanha.
Logo em uma das primeiras reuniões no Aparelha, Luiza enfatizou que a campanha
teria um viés marcadamente transfeminista, o que implicaria em elencar como público-alvo
principal a população LBT. A não-inclusão dos gays não tinha como objetivo ignorar os
direitos e as carências dessa população, mas, de acordo com Luiza, buscava enfatizar
demandas urgentes de populações mais vulneráveis. Isso se estendia a uma perspectiva de
classe que Luiza passou a considerar fundamental na campanha, o que se expressou sobretudo
por meio de diálogos promovidos com LGBTs moradores de rua e viabilizados pelo Padre
Julio Lancelotti, reconhecido na cidade de São Paulo pelo seu profundo engajamento com a
população de rua.
À medida que a plataforma de campanha foi sendo elaborada ao longo do primeiro
semestre de 2016, o que contou com a cooperação de cerca de uma dezena de voluntários que
passaram a participar das reuniões e a desempenhar tarefas organizativas, foi ficando mais
evidente que a definição de um público alvo e de uma base eleitoral de apoio estava
profundamente atrelada aos desdobramentos da crise política bem como ao formato de
atuação política nas redes sociais.
Por um lado, a compreensão de que a crise política escancarou alguns limites da
capacidade representativa e participativa dos governos, gestões e legislaturas possibilitou com
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que as campanhas de ativistas trans pudessem operar por meio de um viés contestatório ao
establishment representado por políticos como Eduardo Cunha e Michel Temer. Não à toa a
figura de Katia Tapety, primeira travesti a se eleger para um cargo político no Brasil,
vencendo consecutivamente três eleições (1992, 1996 e 2000) para o município de Colônia,
no interior do Piauí, passou a ser resgatada em algumas publicações de candidatas como
forma de homenagear a trajetória das poucas travestis existentes na política brasileira.
Por outro lado, a busca por visibilidade e reconhecimento acerca das situações de
vulnerabilidade das pessoas trans, em uma perspectiva tomada como intersecional, teve um
papel fundamental na formulação da própria noção de representatividade embutida na
campanha. Tratava-se, portanto, não apenas de colocar o G em segundo plano, mas inclusive
de priorizar as camadas mais vulneráveis mesmo dentro da população LBT, o que fez com
que a campanha se dedicasse ao diálogo com algumas lideranças vinculadas à atuação politica
em prol das pessoas em situação de rua e das pessoas com deficiência.
A este respeito, Luiza relatou em uma das reuniões de campanha que as tentativas de
aproximação com pessoas trans moradoras de rua nem sempre eram bem-sucedidas,
ressaltando a importância destes processos em que eu, mulher trans, que tive condição de
cursar uma universidade pública, criada em uma família de classe média, mesmo que essa
condição tenha durado só até eu transicionar, mesmo desempregada atualmente e sem
perspectiva profissional, pedindo favores aos colegas e conhecidos, ainda assim, não moro
na rua. E elas sabem, tão bem ou melhor do que eu, o que isso significa.
Além da aproximação com estes grupos, o uso de algumas ferramentas digitais
colaborou para que Luiza pudesse estabelecer uma base de apoio por meio da interação em
comentários de vídeos e publicações na página da campanha. Desde antes do incio da
campanha, Luiza havia criado uma página no Youtube que oferecia uma programação
semanal de vídeos intitulados Café com Luiza, onde ela discutia temas relacionados à filosofia
e à militância trans. Ao longo da campanha, os vídeos e as atividades de rua, sobretudo em
pracas e avenidas de grande movimentação, acabaram se tornando um dos mecanismos mais
eficazes de divulgação da plataforma política da candidatura e também da agenda da
candidata. No primeiro vídeo oficial de campanha, merece destaque a frase com que Luiza
abre sua fala: precisamos tomar a política institucional.
Tanto nos vídeos como nas postagens, era possível perceber que a rede de apoios em
torno da campanha começava a atingir outros públicos para além das pessoas que circulavam
pelo movimento LGBT. Além do apoio de várias ativistas e personalidades trans e LGBTs
como Magô Tonhon e Laerte Coutinho, a campanha passou a receber atenção de cineastas,
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professores universitários, pesquisadores, artistas, editores de revista e ativistas engajados na
luta antriproibicionista e na defesa dos direitos da população de rua, que aumentaram a
repercussão da campanha mesmo para fora de São Paulo. Algumas iniciativas também
colaboraram para a difusão das candidaturas trans, como a campanha Vote LGBT.
Organizada por um grupo misto de ativistas feministas e LGBT, a iniciativa criada nas
eleições de 2014 tinha por objetivo avaliar o tratamento de temas envolvendo direitos LGBTs,
mas também buscava incentivar o voto em candidaturas que tivessem a defesa dos direitos
humanos e de grupos vulneráveis como uma prioridade. As hashtags #VoteLGBT e
#LGBTvotaemLGBT que circularam nas redes reforçavam ainda mais uma perspectiva
bastante centrada na disputa pela representatividade em um cenário de incertezas. Isso
também colaborou para que diversas candidaturas trans, sobretudo aquelas articuladas pelo
PSOL, passassem a estabelecer contato entre si, viabilizando algumas situações de apoio
mútuo e uma divulgação das candidaturas em conjunto.
Com o lançamento oficial da campanha, no dia 16 de agosto, logo depois do anúncio
de Luiza, Amara divulgou sua candidatura pelo PSOL na cidade de Campinas nas redes e em
seguida publicou uma relação de candidaturas trans pelo partido que foi replicada por Luiza e
por diversas outras ativistas:
Uma listinha básica de candidaturas trans e travestis do PSOL que vão bombar nas
eleições de 2016!
CANDIDATAS A VEREADORA (PSOL)
- Amara Moira, 50250, Campinas / SP
- Indianara Sophia, 50169, Rio de Janeiro / RJ
- Professora Luiza Coppieters, 50222, São Paulo / SP
- Cristal, 50035, Belo Horizonte / MG
- Linda Brasil - Aracaju, 50180, Aracaju / SE
- Adriana Lopes, 50888, Belém do Pará / PA
- Ana Paula Sander, 50505, Porto Alegre / RS
- Erika Hilton, 50123, Itu / SP
- Alexandra Braga, 50555, Mogi das Cruzes / SP
- Thayssa Torino, 50757, Taubaté / SP
- Mel Campus - 50055, 50055, Londrina / PR
- Lara Bianck, 50123, Santa Cruz / RN
- Luiza Eduarda 50500, 50500, Novo Hamburgo / RS
- Isrrailla Lavinsck, 50333, Catu / BA
CANDIDATO A VEREADOR (PSOL)
- Juan Barcelos, 50122, São Gonçalo / RJ
CANDIDATAS A PREFEITA (PSOL)
- Thífany Félix, 50, Caraguatatuba / SP
- Samara Braga, 50, Alagoinhas / BA
#VoteLGBT
#LugarDeTravestiÉNaCâmara

A comunicação entre as campanhas acabou cumprindo um papel importante
particularmente em relação à campanha de Luiza. Em meados de setembro, uma treta
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envolvendo prints de comentários de Luiza a uma postagem realizada alguns anos antes
acendeu a acusação de que a candidata teria na ocasião adotado uma postura considerada
lesbofóbica apesar de ser ela própria lésbica. A troca de acusações e insultos tomou
proporções vultuosas e acabou comprometendo a participação de Luiza em alguns eventos,
cuja organização era composta feministas radicais. A candidata suspendeu a campanha por
cerca de dez dias já na véspera das eleições para tratar de sua saúde, uma vez que as agressões
difundidas nas redes debilitaram a Luiza a ponto de ela se sentir incapaz de sair de casa para
cumprir a agenda de campanha. Quando encontrei Luiza, já no final de setembro, ela tinha
acabado de voltar do Rio de Janeiro, onde participou de um ciclo de tratativas junto com
Amara Moira e Indianara Siqueira em função da impugnação da candidatura de uma das mais
conhecidas feministas radicais do Rio de Janeiro, que tentava concorrer à vereadora também
pelo PSOL. O partido acabou decidindo pela retirada da candidatura, o que foi considerado
uma vitória por Luiza e por diversas ativistas trans.
Isto deixou evidente que as dinâmicas próprias ao ciberativismo desempenhado por
pessoas trans nas redes acabaram tendo desdobramentos no desenrolar da campanha. Dias
antes da eleição, que ocorreu no dia 2 de outubro, perguntei a uma das responsáveis pelo
organizativo da campanha se haveria alguma estimativa em relação ao número de votos. A
resposta foi franca: olha, na página da Luiza a gente tem mais de 10 mil curtidas, isso é tudo
o que eu posso te dizer. Tanto Luiza como membros da campanha admitiam que esse método
de estimativa era impreciso, ainda mais se levado em consideração as pessoas que curtiam a
página mas não necessariamente concordavam com o conteúdo e, sobretudo, aquelas que
concordavam mas não votavam em São Paulo.
Mesmo com estas limitações, o resultado obtido nas urnas pode ser considerado
bastante expressivo. Com 9.744 votos, Luiza foi uma das candidatas mais bem votadas do
PSOL em São Paulo, fenômeno que se repetiu em diversas cidades. Uma publicação de
Amara no dia seguinte deixa isso evidente:
Esse foi o ano do boom de candidaturas trans do PSOL, candidaturas de esquerda,
feministas, comprometidas com os movimentos sociais e com a transformação da
forma como fazemos e entendemos política. A mobilização que construímos ao
longo desses meses todos, isso por si só já seria um ganho imenso, colocando as
pautas trans, LGBTs e feministas na ordem do dia, forçando as eleições a
conviverem com a nossa presença marcante, incômoda, mas nossa importância
nessas eleições vai muito além. Deixo abaixo alguns indicativos do protagonismo
que começamos a assumir no PSOL e na esquerda em geral, talvez o maior mérito
dessas nossas candidaturas:
Linda Brasil, 2.308 votos em Aracaju/SE, Sergipe, mais votada do que quatro
candidatos eleitos, nome mais votado do PSOL em Aracaju, mas infelizmente lá o
partido não atingiu o quociente eleitoral.
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Cristal Lopez, 2.705 votos em Belo Horizonte/MG, ajudando a eleger tanto Áurea
Carolina, a candidata mais votada da cidade com 17.420 votos, e Cida Falabella.
Detalhe: em BH o PSOL só elegeu mulheres, duas das três que foram eleitas.
Indianara Alves Siqueira, 6.166 votos no Rio de Janeiro/RJ, ajudando o PSOL a
fazer seis cadeiras e, dentre elas, a eleger Marielle Franco, quinta candidata mais
votada da cidade com 46.502 votos.
Luiza Coppieters, 9.744 votos em São Paulo/SP, ajudando o PSOL a fazer duas
cadeiras na Câmara, o dobro de 2012, e a eleger Sâmia Bomfim, uma das feministas
mais potentes que já conheci (detalhe, a próxima pessoa da lista, apenas 25 votos
atrás da Sâmia, era também mulher e uma baita feminista, Isa Penna).
Amara Moira, 1.020 votos em Campinas/SP, terceiro nome mais votado do PSOL na
cidade, ajudando a eleger Mariana Conti, a única mulher dentre 33 vereadores da
nossa Câmara, a mulher que essa Câmara mais precisa pra se transformar
radicalmente. Ter feito parte da chapa que a elegeu tem um gostinho todo especial,
pois se foi Luciana Genro quem me fez acreditar que o PSOL era meu lugar, foi
Mariana Conti quem me trouxe pro partido e me ensinou a disputá-lo e construí-lo.

Ainda que Luiza nao tenha conquistado o pleito, acredito que a sua candidatura traz
elementos importantes não apenas para a compreensão das estratégias de atuação empenhadas
por militantes LGBTs ao longo de 2016, como também para a compreensão de uma cena mais
ampla. A consolidação de uma interpretação majoritária nas esquerdas sobre o impeachment
enquanto um golpe contra a democracia acabou por espraiar um repertório retóricodiscursivo que invariavelmente afetou diversos ativismos, inclusive aqueles refratários ao
governo Dilma e/ou aos mecanismos de participação sócio-estatal.
A possibilidadade de implementar algumas das políticas gestadas na esfera
discursiva da internet, atrelada à necessidade de lutar pela preservação dos poucos direitos
conquistados, ensejou a ativistas trans conhecidas na internet a oportunidade de reunir
diferentes anseios. Reuniram-se a partir do espectro da relevância de uma representatividade
politica capaz de superar um cenário marcado por escândalos de corrupção, para avançar
rumo a uma politica mais próxima dos interesses das populações mais vulneráveis.
Isso fez com que a sua base de apoio, de difícil mensuração em razão das limitações
em mapear as intenções de voto expressas pela internet, ultrapassasse os círculos da
militância. Atingiu-se uma base intelectualizada de certo modo até então fiel ao PT, mas cuja
frustração no partido levou a uma adesão a candidaturas mais movimentalistas, que acabaram
encontrando no PSOL um espaço razoavelmente neutro de acusações partidárias e, ao mesmo
tempo, interessado em candidatar militantes vinculados a movimentos sociais envolvendo
questões feministas, raciais e LGBT e com expressão nas redes sociais.
Neste sentido, considero relevante ressaltar o que tenho percebido como uma tensão
emergente entre a atuação politica partidarizada em matéria LGBT entre PT e PSOL na
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cidade de São Paulo. Ao longo dos anos 2000 e 2010, as diferenças entre as concepções de
atuação e participação política entre o PT e o PSDB marcaram fortemente as estratégias do
movimento LGBT paulistano. Isto implicou, como discutido no capítulo 1, em diferenças
importantes de concepção quanto à implementação, gestão e regulação de diversos
equipamentos específicos à população LGBT como conselhos, coordenadorias e centros de
atendimento, tanto a nível estadual como municipal por gestões petistas e tucanas.
Creio que a tensão que permeia as eleições de 2016, a partir do movimento LGBT de
São Paulo, é circunscrita às estratégias de captação de militantes já notabilizados por parte do
PSOL, de um lado. E, de outro, a um modo de fazer política mais tradicional, o que implica
em uma relação mais orgânica com o partido e o estabelecimento de uma base de apoio
consolidada, representada por algumas candidaturas trans propostas pelo PT e, mais
propriamente, pelo campo popular, no qual incluiria candidaturas trans do PCdoB e, em
outras cidades, do PCB.
Apesar da retórica envolvendo o golpe permear e ter servido de instrumento para
todas estas candidaturas, as candidatas trans vinculadas ao PSOL se notabilizaram pela
capacidade de mobilização nas redes sociais e pela possibilidade de transformação do
reconhecimento adquirido por ciberativistas em capital político significativo, haja vista a
quantidade de votos conquistados por Luiza e Amara. Considero relevante ressaltar que cada
candidatura deva ser observada caso a caso, tendo em conta especificidades como a trajetória
de Indianara e a sua relação com um ativismo feito nas ruas com prostitutas travestis por meio
da CasaNem no centro do Rio de Janeiro; ou mesmo os laços de afinidade de Amara com a
Unicamp e um dado universo de eleitores atrelados à universidade; e também com o ativismo
protagonizado por militantes como Indianara e Amara Moira, também reconhecidas como a
putíssima trindade do putafeminismo. Há ainda de se considerar que, pelo menos em São
Paulo, a grande quantidade de candidatos vinculados aos mesmos movimentos, disputando,
portanto, bases de apoios semelhantes, acabaram por produzir um efeito de difusão dos votos,
ocasiando com que muitos candidatos tivessem votação expressiva, mas não suficiente para a
eleição.
Ainda assim, é possível afirmar que, nas campanhas trans do PSOL na eleição de
2016, havia uma constante preocupação em implementar uma plataforma que proporcionasse
mecanismos mais efetivos de ingerência nos espaços de representação ao mesmo tempo em
que enfrentasse a vulnerabilidade enquanto questão prioritária. Vale dizer, portanto, que há
embutido nestas candidaturas um repertório razoavelmente influenciado pelo transfeminismo
e pela perspectiva de atuação do ciberativismo trans, o que reforça ainda mais a
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particularidade destas candidaturas em relação às campanhas trans realizadas por partidos
vinculados ao campo democrático-popular do qual faz parte agremiações políticas como PT e
PCdoB.
Acredito que os sentidos geracionais implicados neste processo de migração de
ativistas de internet para o pleito legislativo não dissolvem estas diferenças, mas, pelo
contrário, intensificam-nas. Apesar da experiência anterior de outras candidatas trans e
travestis ter sido reconhecida e homenageada ao longo da campanha, isso não
necessariamente se traduziu em um processo de acúmulo de experiência que foi passado para
as gerações mais novas acerca das especifiicades de uma campanha trans. Ao mesmo tempo, a
possibilidade de começar “tudo do zero” deu a chance a muitas militantes trans de avaliar o
desempenho da sua atuação politica dentro e fora das redes.
Se a campanha de Luiza falhou na sua finalidade de ganhar, talvez ainda seja
prematuro avaliar os impactos que estas tentativas geraram na atuação política do movimento
LGBT. De todo modo, creio que os desdobramentos apontam para uma ocupação gradativa de
novos atores e atrizes no movimento LGBT e trans com atuação intensa nas redes sociais, mas
que passam a encarar os partidos políticos e os processos de campanha eleitoral como espaços
legítimos, também porque ameaçados, para o reconhecimento de pessoas trans. Apesar das
especificidades a respeito das inserções partidárias, dos repertórios e dos mecanismos de
atuação desempenhados por estas campanhas, vale dizer que a ampliação da visibilidade e a
reinvidicação por representatividade de pessoas trans por meio das campanhas
inevitavelmente produz efeitos para todo o movimento e, em alguma medida, para toda a
sociedade.
*
Ao longo deste capítulo, busquei demostrar que as diferenças produzidas por meio da
identificação e da crítica a determinados formatos de atuação política tanto no movimento
LGBT como no movimento de travestis e pessoas trans como por meio do ciberativismo trans
podem revelar conflitos dos quais emergem diferentes sentidos geracionais. Se a tensão entre
militância virtual x real não ajuda conceitualmente, ela tem aparecido entre diferentes
militantes e precisa ser levada a sério.
Creio que aderir a um discurso e a um campo de atuação, neste sentido, passa a
implicar em se situar relacionalmente em grupos de pertencimento. Nesta perpectiva, a ideia
de uma contraposição de acusações como sai da internet e vai lutar na rua e não vale a pena
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gastar tempo em reunião para disputar migalhas também acabam por dizer respeito à
formulação de entendimentos sobre as estratégias adotadas por cada grupo. A popularização
das redes sociais entre usuários de diferentes gerações e o movimento de candidatura de
ativistas trans famosas na internet são alguns destes fenômenos que atualizam estas
dicotomizações e oferecem novas possibilidades de aliança e engajamento.
Busquei apontar que a difusão de um repertório formulado a partir da proposição de
um conjunto envolvendo repertórios e classificações implicam na nomeação do outro a partir
de mecanismos de diferenciação por meio do transfeminismo e da difusão de um
ciberativismo trans nas redes. Em ambos os casos, tratam-se de fenômenos em curso e,
portanto, ainda em disputa – tanto quanto a atuação política em formatos mais institucionais.
Caberia, portanto, admitir que a dicotomização entre uma militância “ mais institucional” e
um ativismo “mais virtual” na ordem de atuação do movimento LGBT pode ser mais aparente
do que propriamente inerente ao modo como os militantes se aliam e se reconhecem.
Afinal, como demonstrado ao longo do capítulo, o que estão em jogo são
categorizações que não são facilmente delineáveis em todas as situações, sobretudo se levado
em consideração que há tendências a se institucionalizar e a não se institucionalizar que
podem se tornar mais ou menos difusas em diferentes experiências militantes.
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5 Considerações Finais
Pesquisar o movimento LGBT ao longo do período em que estive em campo
imprimiu em mim uma sensação contraditória. Às vezes, eu considerava não ter as forças
necessárias para conviver com o sofrimento e a dor imbuído nas lutas de cada militante. Em
outros momentos, eu estava convicto de que o caminho de conquistas, percorrido até aqui,
ainda que com alguns atrasos, era difícil de ser revertido.
Com esta pesquisa, busquei evidenciar alguns caminhos pelos quais o movimento
LGBT da cidade de São Paulo tem percorrido no envolvimento com suas lutas. Ao longo de
todo o trabalho, insisti em uma investigação que analisasse a emergência de ativismos
concentrados nas redes sociais frente aos modelos de participação socioestatais que foram
conquistados e consolidados pela militância.
Retomar alguns pontos anteriores na trajetória de consolidação destes mecanismos
institucionais de atuação política requer compreender uma série de necessidades que
permearam diversos momentos do movimento LGBT. Se a Constituição de 1988 pode ser
considerada um marco por ter possibilitado a entrada de temas como sexualidade e
reprodução como campos legítimos para o exercício e a disputa de direitos (VIANNA;
BENITEZ, 2017, p. 36), o impacto da epidemia de HIV/AIDS exigiu que o então movimento
homossexual dos anos 1990 enfrentasse a epidemia ao passo em que discutia as
consequências políticas e os formatos a serem adotados, sobretudo frente a uma nova
“gramática de direitos sexuais e reprodutivos” (ibid.) que ensejavam formatos de inserção
mais pautados na garantia de direitos.
Os anos que se seguiram foram palco da consolidação de um tripé de participação
socioestatal composto pela emergência de conferências, conselhos e coordenadorias em
âmbito federal, na maior parte dos estados e em algumas capitais e municípios. Três grandes
conferências nacionais (2008, 2011 e 2016) foram realizadas com o objetivo de avaliar,
propor e consolidar o andamento destas negociações. Se na primeira conferência a expectativa
era alta, já na segunda versão em 2011 o clima era marcado por um descontentamento que
seria intensificado tanto quanto rechaçado pela militância na 3ª conferência, que aconteceu
simultaneamente ao processo de impeachment de uma presidente que vinha sendo criticada
por uns e defendida por outros dentro do movimento.
Os embates e disputas que passaram a ocorrer nestes últimos anos a nível da
proposição de projeto de leis e constituição de campanhas, mas também em relação aos
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poderes Executivo e ao Judiciário, acabam por revelar novos opositores em uma cena política
marcada por um cabo de guerra entre o peso dos retrocessos e a capacidade de empuxo dos
avanços. Ao mesmo tempo, as alianças realizadas pelas gestões públicas que vinham se
engajando com demandas que articulavam pautas de direitos humanos e saúde, mas também
de participação e controle, acabaram derivando em uma série de distensões ao longo dos
últimos anos.
O impacto de eventos como o veto ao “kit gay” pela presidente Dilma em 2011, o
mensalão e Operação Lava-Jato são apenas alguns dos aspectos que contribuem, na cidade de
São Paulo, para a consolidação de uma crítica cada vez mais contundente a respeito deste
formato de inserção no movimento. Enquanto muitos/as militantes passavam a se empoderar
e a ganhar visibilidade em processos que envolviam o aprendizado dos modos e dos termos
necessários para negociar políticas públicas com gestores, prefeitos e governadores, outros
passavam a considerar que estes mecanismos tinham pouco a oferecer.
Dessa maneira, pude investigar os desdobramentos da tensão suscitada por esta
crítica tanto no decorrer da constituição e efetivação de um Conselho Municipal como pelo
mapeamento de uma cena marcada pela emergência de ciberativistas trans que articulam um
repetório transfeminista e ganham reconhecimento pela produção de conteúdo nas redes.
Desse modo, tive a oportunidade de me relacionar com uma diversidade satisfatória de
formatos de atuação e engajamento.
Estes formatos vão desde as casas de acolhida, ONGs, institutos e associações que
acabaram sendo reduzidas, e ainda resistem em menor quantidade na capital, até as Famílias
LGBT, mães de LGBT, igrejas inclusivas e grupos de advogados, mas também o
fortalecimento de um ativismo digital e do a(r)tivismo bem como e da organização e
mobilização por meio das redes sociais que promove novos modos de reconhecimento, dos
quais participam estes mecanismos de enunciação por adição de hifenização de que tratei.
Na esteira do que têm proposto Sergio Carrara (2015) e Vianna e Benitez (2017), é
possível afirmar que o momento atual ainda pode ser explicado pela “coexistência, mais do
que a sucessão” (VIANNA; BENITEZ, 2017, p. 39) de diferentes regulamentações de
“políticas sexuais e estilos de regulação moral” (CARRARA, 2015, p. 325). Ao mesmo
tempo, não se pode deixar de ignorar as disputas de sentido que assinalam essas
regulamentações revelam pontos de tensão dos quais emergem novas diferenças. Nesse
sentido, o modo como diferentes gerações de ativistas têm avaliado e desempenhado suas
lutas se afigura não apenas como uma questão sobre estratégias de atuação política, mas
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também sobre os modos com que militantes se engajam e se posicionam sobre demais modos
de se fazer política.
Tanto ambiente online como nos espaços offline, busquei demonstrar como os
militantes que acompanhei têm se envolvido na luta por direitos tanto quanto na
desconstrução de preconceitos e na mudança de mentalidades. A meu ver, não se tratam de
estratégias que anulam uma à outra. Pelo contrário, o reconhecimento de um certo mal-estar
anti-institucional, por assim dizer, pode muito bem deixar de cumprir um papel
eminentemente defensivo para forçar a criar novas formas de realidade. Não creio que haja
um espaço fora das instituições, e justamente por isso acredito que tanto o instituído como a
negação do instituído não podem serem tomados como único parâmetro para a avaliação da
efetividade das lutas empenhadas pelo movimento LGBT.
É neste sentido que pode ser traçado alguns elementos que compõem um horizonte
da atuação do movimento LGBT em São Paulo. O uso cada vez mais consistente de novas
tecnologias e aparelhos de uso remoto para a atuação política, ao mesmo tempo em que pode
reforçar clivagens geracionais e de trajetória, pode também auxiliar a difusão de informação e
a criação de redes de cuidado e afetos, quando não uma forma de projetar uma realidade
possível de ser vivida, ainda que circunscrita aos contextos mediados pela comunicação
tecnológica.
A atuação política nestes espaços, para qual chamei a atenção da emergência de um
transfeminismo nas redes nos anos 2000, bem como sua retomada nos anos 2010, indicam o
modo como categorias tais como empoderamento, visibilidade e reconhecimento foram
transitando e sendo colocada ao lado de outras, como lugar de fala e cisgeneridade e
privilégio. Este circuito de nomeações, ao mesmo tempo, convive e interfere em
acontecimentos de escalas distintas, como o formulário de uma conferência ou uma campanha
política. Não é à toa, portanto, que o estado dos direitos LGBT no período posterior ao
impeachment passou alvo de preocupação tanto por militantes LGBT vinculados a grupos e
entidades como por ciberativistas trans, com as consequentes discussões políticas em torno do
formato a ser assumido por esse enfrentamento que tomaram o período das eleições e
praticamente todo o ano de 2017.
*
Creio que as possibilidades de alianças que decorrem dessas perspectivas têm a
capacidade de apresentar demandas efetivas capazes de comungar o reconhecimento de
direitos com a presença viva de sujeitos. Trata-se, antes de tudo, de reivindicar o direito de
que os nossos possam, mesmo hoje em dia, existir – um desafio, portanto, que atravessa
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gerações e se impõe na atualidade. O mundo que estamos construindo, um mundo onde gays e
lésbicas, bissexuais e travestis, homens, mulheres trans e intersexuais, possam viver sem
medo, é um mundo poderoso demais. Não há chance de destruí-lo.
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