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Dedico a todos os LGBT que de alguma forma, mesmo 
que por um breve momento, tiveram suas liberdades 
“roubadas” por um sistema heteronormativo. 
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Meninos e Meninas 
 
 

Quero me encontrar, mas não sei onde estou 
Vem comigo procurar algum lugar mais calmo 

Longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita 
Tenho quase certeza que eu não sou daqui 

 
Acho que gosto de São Paulo 

Gosto de São João 
Gosto de São Francisco e São Sebastião 

E eu gosto de meninos e meninas 
 

Vai ver que é assim mesmo e vai ser assim pra sempre 
Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente 

Estou cansado de bater e ninguém abrir 
 Você me deixou sentindo tanto frio 

Não sei mais o que dizer 
 

Te fiz comida, velei teu sono 
Fui teu amigo, te levei comigo 

E me diz: pra mim o que é que ficou? 
 

Me deixa ver como viver é bom 
Não é a vida como está, e sim as coisas como são 

Você não quis tentar me ajudar 
Então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? 

 
Eu canto em português errado 

Acho que o imperfeito não participa do passado 
Troco as pessoas 

Troco os pronomes 
 

Preciso de oxigênio, preciso ter amigos 
Preciso ter dinheiro, preciso de carinho 

Acho que te amava, agora acho que te odeio 
São tudo pequenas coisas e tudo deve passar 

 
Acho que gosto de São Paulo 

E gosto de São João 
Gosto de São Francisco e São Sebastião 

E eu gosto de meninos e meninas 
  

(Legião Urbana) 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo identificar quais são os grupos e/ou 

movimentos LGBT francanos, bem como levantar qual é a sociabilidade dos LGBT 

sob a perspectiva de seus líderes, e ainda compreender de que forma suas ações 

impactam o Desenvolvimento. Nesse sentido, busca-se compreender como os 

homossexuais percebem-se na sociedade e de que maneira podem promover o 

Desenvolvimento. Para tanto utilizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo, 

aplicando-se uma entrevista semi-estruturada com líderes dos grupos e/ou 

movimentos LGBT francanos, utilizando–se a seleção intencional dos participantes 

da pesquisa, sendo realizada com sete participantes: seis homens e uma mulher, 

com idade entre 35 e 45 anos. Observou-se que Franca dispõe apenas de dois 

locais destinados ao público LGBT, uma boate e um bar, embora estes espaços não 

são as preferencias dos participantes.  Desta forma, estes esclarecem que não 

possuem um local em Franca em que possam expressar livremente sua 

sexualidade. Observou-se ainda que os grupos e/ou movimentos LGBT de Franca 

são: Parada Gay de Franca, Grupo Fenix, Cine Mix Brasil, Comissão da Diversidade 

da OAB de Franca, Cereus, Festa do Troca, Festa Só Elas e o Grupo Budista da 

Diversidade. Desta forma, a luta do Movimento Gay, tem como objetivo a inclusão 

dos LGBT bem como lutar pelo direito de escolha, em relação à sua sexualidade, à 

sua forma de relacionar com o mundo e consigo mesmo, ou seja, o direito de 

escolher viver o padrão heteronormativo constituindo o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, a adoção, ou então a criação de um padrão próprio para exercer sua 

sexualidade.  

 

Palavras-chaves: desenvolvimento humano; desenvolvimento como liberdade; 

qualidade de vida; homossexualidade 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to identify which are the LGBT groups and/or movements from 

Franca and raise LGBT’s sociability from the perspective of their leaders and also 

comprehend how their actions impact the Development. In these terms, we seek to 

comprehend how homosexuals perceive themselves in society and in which ways 

they can promote Development. For this we used a qualitative research, applying a 

semi-structured interview with the leaders of LGBT’s groups and/or movements from 

Franca, using the purposeful selection of participants, being held with seven 

participants: six men and one woman, with age between 35 to 45 years. It was 

observed that Franca has only two places for LGBT public, a nightclub and a bar, 

although these places are not the preferences of the participants. Therefore, they 

elucidate there is no place in Franca where they can freely express their sexuality. It 

was also observed that the LGBT groups and/or movements in Franca are: ‘Parada 

Gay de Franca’, ‘Grupo Fenix’, ‘Cine Mix Brasil’, ‘Comissão da Diversidade da OAB 

de Franca’, ‘Cereus’, ‘Festa do Troca’, ‘Festa Só Elas’ e o ‘Grupo Budista da 

Diversidade’. Thus, the Gay Movement’s struggle aims to include LGBT and fight for 

the right of choice toward their sexuality, their form to relate to the world and to 

themselves, in other words the right to choose to live the heteronormative pattern 

constituting marriage between same sex, adoption, or even the creation of a suitable 

pattern for their sexuality. 

 

Key- words : human development; development as freedom; life quality; 

homosexuality.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente existe uma ampla discussão sobre o tema da 

homossexualidade, embora no século XXI esta condição não seja mais vista como 

uma anomalia ou doença. Ainda nos dias de hoje esbarra-se com a questão da 

homofobia, que vem sendo alvo de discussões e justificativa para violências que 

acometem um grande número de homossexuais. De acordo com o Relatório sobre a 

violência homofóbica no Brasil: “em 2012, foram registrados pelo poder público 

3.084 denúncias de 9.982 violações relacionadas à população LGBT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros), envolvendo 4.851 vítimas 

e 4.784 suspeitos” (Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

2013) . 

Com isso surge a necessidade de compreender de que forma os 

homossexuais podem exercer sua liberdade e promover desenvolvimento sem se 

tornarem vítimas dessas ações. Portanto, a proposta deste trabalho é refletir sobre o 

Desenvolvimento sob a perspectiva da Liberdade, tal como proposto por Sen (2010), 

apresentando a historia do Movimento Gay Brasileiro relacionando-a ao 

Desenvolvimento Humano e Social no Brasil.  

O início do Movimento Gay Brasileiro foi marcado pela opressão da 

Ditatura, assim os homossexuais que assumiam sua sexualidade buscavam uma 

forma de escapar do contexto da época, apresentando dificuldades para se 

organizarem; e ainda assim lutavam contra as regras heteronormativas.  

Nesse sentido, o movimento marca as necessidades internas de uma 

minoria que a princípio buscava apenas ser respeitada, e atualmente busca construir 

ou reconhecer seu espaço na sociedade, mesmo que seja através das regras 

heteronormativas, como a instituição do casamento entre iguais e o direito à adoção. 

Portanto, é importante compreender quais são os desejos desses indivíduos, o que 

os motivam a se organizarem, seja através do Movimento Gay ou dos Grupos Gays, 

ou apenas através da necessidade de expressar sua realidade.  

A presente pesquisa tem como foco ampliar a compreensão sobre os 

relacionamentos com o mesmo sexo, bem como sua evolução histórica, social, e 



 

 

psicológica em termos de liberdade de expressão na sociedade, e compreender 

como estão articuladas as vidas cotidianas dos homossexuais francanos em termos 

de demandas e lutas para sua inclusão social simbólica. 

O objetivo geral do trabalho constitui-se em mapear os grupos e/ou 

movimentos LGBT e verificar aspectos da qualidade de vida de homossexuais 

francanos. Por objetivos específicos têm-se: conhecer o perfil dos participantes da 

pesquisa, compreender como os homossexuais percebem-se na sociedade, como 

vivenciam a sexualidade, como se relacionam e planejam seu futuro e de que 

maneira promovem o Desenvolvimento.  Através da pesquisa, buscou-se levantar 

subsídios que possam contribuir com o aumento da qualidade de vida dessas 

pessoas e fomentar políticas públicas e ações que promovam desenvolvimento. 

Entretanto, para pensar na questão da homossexualidade é necessário 

entender o que esta expressão significa. Analisando sua etimologia observamos que 

a palavra origina-se da junção de dois termos, sendo: homos (do Grego) que 

significa igual e sexus (do latim) significa sexo. 

No Dicionário Houaiss (2004, p.1549), encontra-se os seguintes 

significados: 

Homossexual – relativo à homossexualidade (pessoa com tendências); 
mantido por indivíduos do mesmo sexo (diz-se de relacionamento sexual); 
que denota homossexualidade (comportamento); que ou aquele que sente 
atração sexual e/ou mantém relação amorosa e/ou sexual com indivíduo do 
mesmo sexo. Oposição a heterossexual. (...). Homossexualidade – 
condição de homossexual; homossexualismo. 
 

Porém, apenas compreender o significado do termo homossexualidade 

não define de fato o homossexual. Segundo Jurandir Freire Costa (1995), a 

homossexualidade é uma construção linguística, uma forma que as pessoas buscam 

para categorizar o mundo, esquecendo assim, que a sexualidade é algo singular, 

podendo o ser humano se expressar sexualmente de diversas formas, sem 

necessariamente enquadrar-se em uma categoria única e restrita.  

Nesse sentido, existe uma discussão muito grande acerca da origem 

da homossexualidade, para compreender quais os fatores que contribuem para sua 

existência, entretanto, segundo autores como Jurandir Freira Costa (1995) e Luiz 

Mott (2003), não se têm certezas absolutas das origens da homossexualidade. 

Existem explicações biogenéticas, socioculturais e psicológicas, mas mesmo este 



 

 

vasto leque de especialidades não apresenta afirmações definitivas, pois não 

conseguiram ainda explicar completamente a etiologia e nem suas dinâmicas de 

funcionamento.  

A expressão sexual não é vista apenas como uma necessidade 

fisiológica e nem como escolhas conscientes e planejadas feitas pelo indivíduo; 

muitas vezes as pessoas são levadas a descobrir o prazer através de uma 

sexualidade socialmente aceita, outras vezes, a sexualidade representa mais um 

aspecto da identidade que não é partilhado positivamente no contexto social mais 

amplo.  

Se observarmos que desde o nascimento da criança, determina-se 

qual papel social ela irá exercer, por exemplo se for menino as roupinhas serão 

azuis e não rosas, os brinquedos estarão relacionados com a masculinidade, 

carrinhos, tratores, já as meninas são encaradas com mais fragilidade, seus 

brinquedos serão bonecas, ursos etc. 

Observa-se, no entanto, que desde os primórdios da existência do 

homem a diversidade sexual existe fugindo dos padrões e estereótipos propostos 

socialmente, estando presente na própria natureza. Mas há ainda uma constante 

discussão se esta diversidade sexual é uma construção social. O presente trabalho 

não pretende alongar-se nessa discussão e, ao invés de investigar os fatores que 

levaram a sua origem, visamos compreender como indivíduos e sociedade lidam 

com esta questão e as necessidades dessa população relativas ao desenvolvimento.  

Estas inquietações levam ao desejo de compreender como a 

Comunidade LGBT se organiza e se socializa para transpor ou ao menos minimizar 

os preconceitos. Assim, o presente trabalho justifica-se pela sua relevância social, 

no sentido de levantar informações acerca dos comportamentos de homossexuais 

que possam contribuir para reflexão quanto à possíveis políticas públicas que 

atendam às suas necessidades, bem como compreender quais os grupos e/ou 

movimentos que buscam assegurar a cidadania da população LGBT.  

Outro aspecto que justifica o estudo deste tema é o fato de dar voz a 

estes sujeitos, buscando elementos que possam fomentar políticas públicas e ações 

includentes, refletindo sobre o processo de desenvolvimento sob a perspectiva da 

Liberdade. 



 

 

Para tanto, o trabalho está estruturado da seguinte forma:  

� Introdução: apresentam-se os objetivos e a justificativa da pesquisa;  

� Primeiro capítulo: apresentam-se o tema desenvolvimento e realiza-se uma 

discussão acerca dos conceitos sobre o desenvolvimento e o surgimento do 

conceito do desenvolvimento como liberdade;  

� Segundo capítulo: aborda os Movimentos Sociais; em especial o Movimento 

LGBT;  

� Terceiro capítulo: apresenta-se um panorama histórico do conceito 

homossexualidade; 

� Quarto capítulo: apresenta-se conceitos referentes a qualidade de vida; 

� Quinto capítulo: apresenta-se a metodologia da pesquisa, bem como a 

construção do instrumento de coleta de dados, a seleção dos sujeitos da 

pesquisa, e o método de analise atendendo os aspectos éticos;  

� Sexto Capítulo: apresenta-se a Pesquisa de Campo e a Discussão dos 

Resultados; 

� Por fim, apresentam-se as considerações finais.  

  



 

 

1   REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO 

 

O conceito de desenvolvimento é considerado um dos mais 

importantes e polêmicos, visto como mobilizador de vontades, de mudanças e de 

transformações das sociedades e dos indivíduos, além de ser ferramenta para 

avaliar e classificar o nível de progresso e bem-estar de uma sociedade. Portanto, 

consiste num termo muito abrangente que sofre influência do contexto histórico, 

econômico e social. 

Por muito tempo o termo desenvolvimento esteve atrelado ao conceito 

estrito de crescimento econômico. De acordo com Veiga (2006), até meados 1970 o 

desenvolvimento era símbolo de progresso material. Assim, o enriquecimento levaria 

naturalmente a melhoria de padrões sociais. Há também os que acreditavam numa 

relação mais complexa, na qual o jogo político poderia influenciar no rumo que 

tomaria o crescimento, bem como nos efeitos na estrutura social.  

De acordo com Sandroni (1999, p.169) o desenvolvimento econômico 

esta relacionado ao: 

Crescimento econômico (aumento do Produto Nacional Bruto per capita) 
acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por 
alterações fundamentais na estrutura de sua economia. O estudo do 
desenvolvimento econômico e social partiu da constatação da profunda 
desigualdade, de um lado, entre os países que se industrializaram e 
atingiram elevados níveis de bem-estar material, compartilhados por amplas 
camadas da população, e, de outro, aqueles que não se industrializaram e 
por isso permaneceram em situações de pobreza e com acentuados níveis 
sociais. [...] O desenvolvimento de cada país depende de suas 
características próprias (situação geográfica, passado histórico, extensão 
territorial, população, cultura e recursos naturais). De maneira geral, 
contudo, as mudanças que caracterizam o desenvolvimento econômico 
consistem no aumento da atividade industrial em comparação com a 
atividade agrícola, migração da mão-de-obra do campo, para as cidades, 
redução das importações de produtos primários e menor dependência de 
auxilio externo. 

 

É importante ressaltar que o crescimento econômico, ocorreu de forma 

lenta, sendo que a Revolução Industrial foi considerada um marco e também foi 

responsável pelo aceleramento do crescimento econômico. 

A Revolução Industrial, que teve seu início na Inglaterra no século XVIII e 
rapidamente se espalhou por outros recantos do planeta, promoveu o 
crescimento econômico e abriu as perspectivas de maior geração de 
riqueza, que por sua vez traria prosperidade e melhor qualidade de vida 
(DIAS, 2006, p. 5). 



 

 

Entretanto é possível afirmar que ao longo dos séculos XIV e XIX as 

revoluções que tiveram efeitos cruzados e interferiram nas condições objetivas e 

subjetivas da época, segundo Amaro (2003) são:  

� Revoluções com efeitos objetivos 

a) Revolução agrícola: Surge a partir das consequências da 

mercantilização da terra, aumento da produtividade agrícola e a libertação massiva 

de mão-de-obra, contribuindo para as condições fundamentais para o 

desenvolvimento dos processos de industrialização e de urbanização, que foram os 

pontos de partida do capitalismo e das sociedades industriais desenvolvidas; 

b) Revolução comercial: inicia-se à economia da troca e a necessidade 

da produção de excedentes, contribuindo para as raízes modernas do atual 

processo de globalização; 

c) Revolução dos transportes e comunicação: criaram-se as bases da 

sociedade da comunicação e da circulação das pessoas, mercadorias, capitais, 

serviços e informação; 

d) Revolução tecnológica: permitiram-se a criação de maquinários para 

as sociedades industriais se equiparem, aumentando assim sua capacidade de 

mobilizar e fazer atuar suas energias, não se prendendo tanto às condições da 

natureza (como exposição ao sol, chuva, vento), automatizando-se em relação a sua 

produtividade.  

� Revoluções com efeitos subjetivos 

a) Revolução cultural e filosófica: associada ao renascimento e aos 

movimentos das enciclopédias, rompeu-se com o teocentrismo das sociedades 

tradicionais, deu-se início ao antropocentrismo, elemento essencial do industrialismo 

seja na versão individualista (capitalista) ou coletivista (socialista); 

b) Revolução religiosa: marcada pela reforma protestante, pela 

existência de uma nova ética, favorável ao espírito de poupança, de investimento e 

de lucro, aceitação do consumo e bem-estar; 

c) Revolução científica: surgimento da ciência moderna, baseada no 

racionalismo e na dedução lógica, na decomposição disciplinar, na obsessão pelas 

teorias de equilíbrio, na ordem e na estabilidade; no predomínio das explicações 

causais lineares, no conhecimento microscópio, na especialização, na 

experimentação, no prolongamento do passado.  



 

 

d) Revolução da política: marcada pela configuração administrativo-

política e territorial Estado-Nação, e também pela nova dinâmica e modos de vida 

urbanos. 

Estas revoluções marcaram o conceito de desenvolvimento, que 

dominou nos primeiros 30 anos após a Segunda Guerra Mundial, e de acordo com 

Amaro (2003, p.46-47) contribuiu para os seguintes mitos: 

- economicismo, sendo considerado o crescimento econômico a condição 
necessária e suficiente para o desenvolvimento e muitas vezes com ele 
confundido (ou tornado sinônimo); 
- produtivismo, considerando-se produtividade, o tempo e os critérios 
produtivos os fatores decisivos do desenvolvimento, levando à 
marginalização do (e dos) que não são produtivo(s); 
- consumismo, uma vez que é necessário vender o que se produz (para o 
crescimento econômico) e, portanto, desenvolver-se é também consumir 
cada vez mais; 
- quantitativismo, valorizando a quantidade (e as economias de escalas), 
muitas vezes em detrimento da qualidade; 
- industrialismo, uma vez que foi através da industrialização que os países 
desenvolvidos iniciaram e construíram o seu processo de desenvolvimento 
e o mesmo deviam fazer os outros, imitando aqueles; 
- tecnologismo, acreditando-se no processo tecnológico como a verdadeira 
alavanca e o motor mais potente da produtividade e do crescimento 
econômico e, portanto, um dos pilares fundamentais do desenvolvimento; 
- racionalismo, como base do conhecimento certo (a ciência) e da ação 
produtiva (a eficiência); 
- urbaniscismo, traduzido no mito da superioridade do urbano sobre o rural, 
e na consequente fuga para as cidades, e na adoção dos modos de vida 
urbanos, como símbolo de desenvolvimento; 
- antropocentrismo, colocando o Homem acima dos outros seres vivos, e no 
centro do processo de bem-estar, ainda que de forma parcial, valorizando 
sobretudo, ora o Indivíduo (no capitalismo), ora o Coletivo (no socialismo), 
mas esquecendo-se do Homem na Natureza; 
- etnocentrismo, que não é propriamente uma característica específica 
deste contexto cultural e civilizacional (as sociedades industriais), mas nele 
assume uma perspectiva eurocêntrica globalizante, ou seja interferindo e 
violentando todos os outros continentes (incluindo a destruição de 
civilizações); 
- uniformismo, porque, em nome da eficiência, se definiram, ou modelos 
únicos de boas práticas a imitar, no que se refere aos modelos de produção 
e de consumo, aos modos de vida, aos modelos culturais, aos sistemas 
políticos e aos ecossistemas, destruindo a diversidade de que é feita a Vida.  
 

Estes onze mitos de alguma forma estavam presentes nas expectativas 

de desenvolvimento, e foram usados como receitas para alcançar-se o 

desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento da escola da modernização estava 

associado ao crescimento econômico, sendo que ele era considerado como uma 

condição primordial e suficiente para o desenvolvimento (MOREIRA, 2009). 

De acordo com Amaro (2003, p.42) 

 



 

 

O conceito de desenvolvimento desde início teve como referência, para a 
sua formulação e conteúdo, a experiência histórica de países europeus 
considerados desenvolvidos, no âmbito das chamadas sociedades 
industriais, entendendo-se como boas práticas as suas evoluções, a  
caminho de uma sociedade da abundância, durante os cerca de 200 anos 
que tinham decorrido entre os finais do século XVII (início da Revolução 
Industrial) e a Segunda Guerra. 

 

Perroux (1967) traz uma grande contribuição, por ter sido um dos 

pioneiros a suscitar uma revisão do conceito de desenvolvimento, distinguindo a 

economia de crescimento da economia do desenvolvimento. Para este autor o 

desenvolvimento é entendido como a combinação de transformações mentais e 

sociais de uma população que permitam o aumento de seu produto, ou seja, a partir 

do desenvolvimento uma sociedade tem condições de crescer economicamente. 

De acordo com Furtado (1963) a teoria do desenvolvimento na ciência 

econômica busca explicar numa visão macroeconômica, as causas e o mecanismo 

do aumento da produtividade sob o aspecto do trabalho e como este influência as 

produções das organizações, bem como se distribui e utiliza o produto social.  

Os conceitos de desenvolvimento são historicamente densos, e 

precisam redefinir-se sempre que ocorram alterações de alcance estrutural nas 

relações sociais, sendo que o mesmo deve ser observado sob as mais variadas 

perspectivas, incluindo as visões ecológicas, éticas, sociais e econômicas 

(CARDOSO, 1995). 

De acordo com Celso Furtado (1974) a ideia de desenvolvimento 

econômico é um simples mito, e este pensamento possibilitou o desvio das atenções 

de identificação das necessidades fundamentais da coletividade e do olhar voltado 

apenas para os avanços tecnológicos, para concentrar-se em outros objetivos 

abstratos. Nesse sentido, Veiga (2006) ressalta que os padrões de consumo de uma 

minoria de indivíduos, que possivelmente vivem em países altamente 

industrializados estarão acessíveis às grandes massas de população alcançando 

assim a periferia. O que constitui o mito do progresso, no qual se desvia atenção dos 

fatores que são essenciais, como educação, saúde, entre outros e volta-se o olhar 

focalizando apenas o tecnológico, o periférico.  

Há uma distinção entre desenvolvimento e crescimento econômico, no 

entanto eles se complementam. De acordo com Vasconcellos e Garcia (1998, p.205) 



 

 

o desenvolvimento deve resultar do crescimento econômico, juntamente com a 

melhoria na qualidade de vida das pessoas, ou seja, deve incluir “as alterações da 

composição do produto e a alocação de recursos pelos diferentes setores da 

economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social 

(pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e 

moradia)”. 

Portanto, com o intuito de promover a seguridade econômica e social, 

bem como a preocupação com o progresso e com a melhoria das condições de vida 

das nações, foi criada a ONU – Organização das Nações Unidas, que é fruto de 

duas experiências de guerras mundiais, num consenso entre os líderes políticos das 

grandes potências daquele período, sendo que a principal tarefa estaria associada a 

evitar uma terceira guerra mundial e promover os “direitos naturais” do homem. 

Segundo Oliveira (2002, p.39), em tese, 

No que tange a questões de desenvolvimento,  a Carta das Nações Unidas, 
divulgada em abril de 1945, na Conferência de São Francisco, e nesse 
mesmo, a criação oficial da Organização das Nações Unidas (ONU), 
composta incialmente por 51 países, cuja finalidade primava pela 
manutenção e melhoramento dos níveis de qualidade de vida, ou seja, tinha 
como proposito contribuir para a elevação dos níveis de desenvolvimento 
em todos os sentidos do termo. Desde sua criação, a ONU está empenhada 
em: promover o crescimento e melhorar a qualidade de vida dentro de uma 
liberdade maior; utilizar as instituições internacionais para a promoção do 
avanço econômico e social; conseguir cooperação internacional necessária 
para resolver os problemas internacionais de ordem econômica, social,  
cultural ou de caráter humanitário; e promover e estimular o respeito aos 
direitos humanos e as liberdades fundamentais de toda a população do 
globo, sem distinção de raça, credo, sexo, idioma ou cor.  

 

Contudo, a ideia de desenvolvimento está no cerne da visão de mundo 

que prevalece em cada época. De acordo com Furtado (2000, p.7): “(...) porque uma 

sociedade apresenta em determinado período de sua história uma grande 

capacidade criadora é algo que nos escapa. Menos sabemos ainda porque a 

criatividade se orienta nesta ou naquela direção” e ainda continua dizendo que “o 

progresso técnico possui um poder de difusão muito maior do que a criação de 

valores substantivos” (FURTADO, 2000, p.8).  

O “desenvolvimento deve ser entendido como processo de 

transformação da sociedade não só em relação aos meios, mas também aos fins” 

(FURTADO, 2000, p.8). O crescimento econômico é de fundamental importância 



 

 

enquanto seu projeto social prioriza a efetiva melhoria das condições de vida da 

população.   

Autores como Sandroni (1999) consideram o desenvolvimento 

econômico como crescimento econômico (incrementos positivos no produto) 

acompanhado por melhorias do nível de vida dos cidadãos e por alterações 

estruturais. Milone (1998) por sua vez, ressalta que para se caracterizar o 

desenvolvimento econômico deve-se observar ao longo do tempo a existência de 

variação positiva de crescimento econômico, medido pelos indicadores de renda, 

renda per capita, PIB e PIB per capita, de redução dos níveis de pobreza, 

desemprego e desigualdade, melhorias dos níveis de saúde, nutrição, educação, 

moradia e transporte.  

Para Oliveira (2002, p.40): 

O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de 
mudanças e transformações de ordem econômica, política e, 
principalmente, humana e social. Desenvolvimento nada mais é que o 
crescimento – incrementos positivos no produto e na renda – transformado 
para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais 
como: saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre 
outras.  

 

Atualmente busca-se promover o desenvolvimento com vistas ao 

desenvolvimento humano e social, entendendo como desenvolvimento humano a 

ferramenta que busca conceber, realçar, medir, avaliar e expressar o alcance e a 

satisfação dos direitos básicos do ser humano. Assim o desenvolvimento humano 

começa a ocupar lugar central no debate sobre o desenvolvimento. Pode-se 

comprovar este fato com o Relatório Mundial de Desenvolvimento Humano 

publicado, a partir de 1990 pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento. Sendo que a questão central deste relatório refere-se ao quanto 

está sendo produzido e quanto esta produção esta afetando a qualidade de vida da 

população. 

É importante ressaltar que o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) é a agência líder da rede global de 
desenvolvimento da ONU e trabalha principalmente pelo combate à pobreza 
e pelo Desenvolvimento Humano. O PNUD está presente em 166 países do 
mundo, colaborando com governos, a iniciativa privada e com a sociedade 
civil para ajudar as pessoas a construírem uma vida mais digna. Em todas 
as suas atividades, o PNUD encoraja a proteção dos direitos humanos e a 
igualdade de gênero e raça. Desde 2000, o programa fomenta também o 
comprometimento e a discussão em prol do alcance dos Objetivos de 



 

 

Desenvolvimento do Milênio. Presente no Brasil desde a década de 60, a 
atuação do PNUD no país tem tido como temas centrais o desenvolvimento 
de capacidades, ciência e tecnologia, a modernização do Estado e o 
fortalecimento de suas instituições, o combate à pobreza e à exclusão 
social, a conservação ambiental e uso sustentável de recursos naturais 
(ONUBR, 2013) . 

 

No Brasil, o PNUD tem o objetivo apoiar a implementação de políticas 

para fortalecer setores críticos para o desenvolvimento humano, através do 

desenvolvimento e implementação de projetos de cooperação técnica em parcerias 

com instituições nacionais. Outro foco do PNUD é a promoção dos objetivos do 

desenvolvimento do Milênio, desenvolvimento de capacidades institucionais nos 

governos federal, estaduais e municipais; e fortalecimento do papel da sociedade 

civil e do setor privado na busca do desenvolvimento humano e sustentável 

(ONUBR, 2013). 

É importante vislumbrar o desenvolvimento com vistas ao 

desenvolvimento humano. Embora a pobreza tenha relação direta com a economia, 

não há como entendê-la sem sua dimensão cultural.  

De acordo com Veiga (2006, p.46): 

Foi o próprio Adam Smith quem primeiro estabeleceu essa estreita ligação 
entre privação cultural e pobreza econômica. Não disse apenas que a 
pobreza assuma a forma bruta de fome e privação física, mas também que 
ela pode surgir nas dificuldades que alguns segmentos encontram para 
participar da vida social e cultural da comunidade.  [...] Quando o hábito fez 
com que, na Inglaterra, os sapatos de couro se tornassem uma 
necessidade, qualquer pessoa digna passou a ter vergonha de aparecer 
sem eles em publico. A cultura estabelece uma importante relação entre 
rendimentos relativos e capacidades humanas absolutas.  

 

Desta forma Mahbub Ul Haq (1978) renomado economista paquistanês 

cuja sua biografia consiste em ser pioneiro da Teoria do desenvolvimento humano, 

além de ser criador do chamado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) tendo a 

colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de 

Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do 

desenvolvimento humano, esse índice transformou a maneira de se avaliar a 

situação social das nações do mundo. Além do poder de compra da renda, o cálculo 

do IDH leva em conta indicadores de saúde e educação. O resultado é um índice 

que reflete de maneira mais precisa a qualidade de vida em uma nação do que a 

renda per capita - soma das riquezas do país dividida pelo seu número de 



 

 

habitantes, principal estatística utilizada até então. Com base no IDH, a ONU pública 

todo ano o Relatório de Desenvolvimento Humano, também criado por Haq para 

avaliar o progresso social em 173 países. Defensor de que o desenvolvimento das 

nações deveria melhorar as condições de vida das pessoas e não apenas aumentar 

a produção, Haq também trabalhou como ministro das finanças em seu país e foi 

diretor do Banco Mundial.  

Nesse sentido, Mahbub UI Haq (1978) relata que o desenvolvimento 

deve ser uma ação de enfrentamento real às piores manifestações da pobreza, 

objetivando a igualdade de opções e não somente de renda, sendo que a 

oportunidade de escolha se manifesta como um direito à liberdade e a condição das 

pessoas de optarem e buscarem por melhores condições de vida, compondo assim 

o cerne do desenvolvimento humano.  

Optou-se por utilizar neste trabalho a Teoria de Desenvolvimento como 

Liberdade de Amartya Sen, economista nascido em Bangladesh (1933) – ainda 

criança mudou-se para a Índia.  Estudou economia na Universidade de Cambridge 

em 1952, logo em seguida tornou-se professor da Escola de Economia de Delhi. 

Depois de lecionar na Índia e nos Estados Unidos (EUA), Sen assume o cargo de 

professor titular do Trinity College, no Reino Unido, em 1988, e se torna o primeiro 

não britânico a ocupar a posição. Em 1981 escreve seu livro mais conhecido, 

“Pobres e Famintos: um ensaio sobre direito e privação”, sendo que no Brasil seus 

livros mais conhecidos são: 

1- Desenvolvimento como liberdade -  2000. 

2- Sobre ética e economia – 1999. 

3- Desigualdade reexaminada – 2001. 

3- A ideia de justiça – 2010. 

Em 1998, Sen recebeu o prêmio Nobel de economia por seu trabalho 

sobre a economia do bem-estar social. É professor da Universidade Harvard, e sua 

principal contribuição está na relação que faz entre desenvolvimento e a liberdade, 

ressaltando que o desenvolvimento deve ir muito além da acumulação de riquezas e 

do crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras variáveis relacionadas a 

renda, contudo não deve-se desconsiderar a importância do crescimento econômico.  



 

 

Para tanto deve-se respeitar as liberdade substantivas das pessoas, 

refletindo de que maneira o desenvolvimento esta interligado a Comunidade LBGT.  

 

 

1.1    DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

 

Para Amartya Sen (2010)  o desenvolvimento é um processo de 

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam, nesse sentido 

“desenvolver e fortalecer um sistema democrático é um componente essencial do 

processo do desenvolvimento” (SEN, 2000, p.185). 

O desenvolvimento tem que estar relacionado sobretudo com a 

melhoria de vida e das liberdades desfrutadas pelos indivíduos. Seu objetivo é 

expandir as liberdades no sentido de valorizar e não só tornar a vida mais rica e 

mais desimpedida, resultando numa interação com o mundo, bem como 

influenciando-o na mesma medida. 

Na perspectiva de Sen (2010)  a democracia é um elemento 

constitutivo básico e de acordo com Zamban (2012, p.207) a democracia possibilita 

para a sociedade uma “dinâmica especial que garante o exercício da liberdade, 

simbolizada na discussão pública como condição indispensável para todo o seu 

processo de organização e, especialmente, para as necessárias opções que 

caracterizam um modelo de desenvolvimento sustentável”. 

Pensar o desenvolvimento a partir das liberdades substantivas das 

pessoas tem implicações muito abragentes para a compreensão do processo de 

desenvolvimento e também para os modos e meios de promovê-lo.  De modo geral, 

a base do entendimento da liberdade para Amartya Sen está centrada no conceito 

de capacidades, que diz respeito a um tipo específico de liberdade substantiva em 

que os sujeitos possuem certas possibilidades de escolha para a ação.  

Portanto, todo ser humano deve ser considerado como sujeito ativo do 

desenvolvimento, podendo participar e influenciar a organização da sociedade. 

Nesse sentido, a negação das liberdades substantivas interfere no conceito de 

pessoa, “reduzindo-a à condição de não sujeito” (ZAMBAM, 2009, p.14) e o valor 



 

 

moral substantivo da liberdade deve ser atribuido como elemento primordial para a 

construção de uma sociedade justa.  

Segundo Zambam (2009, p.19): 

A proteção, a garantia e o desenvolvimento das liberdades substantivas são 
mediados pela opção por uma estrutura social ordenada a partir da 
democracia. Sua efetivação é possivel em qualquer situação, sem 
necessidade de condições ou exigências prévias, porque está respaldada 
por principios seguros e por mecanismos, instrumentos e instituições que 
contemplam as diferenças (políticas, culturais, religiosas e outras) presentes 
no seu interior, ordenam as desigualdades, garantem a estabilidade política 
e orientam o processo de desenvolvimento sustentavel. Essa dinamica 
possui as condições necessarias para a justiça, a partir do que se pode 
afirmar que uma socidade justa, é tambem, uma sociedade democrática.  

 

No entanto, é importante ressaltar que há um grande número de 

pessoas no mundo que são vítimas de várias formas de privação de liberdade. De 

acordo com Sen (2010), a maioria da população mundial passa por tipos de 

privação. Muitas vezes são recusadas a liberdade básica do individuo que é a de 

sobreviver, bem como: a  privação de alimentos; a privação de uma nutrição 

adequada; a privação de cuidados de saúde; a privação de saneamento básico ou 

água potável; a privação de uma educação eficaz; a privação de um emprego 

rentável; a privação de segurança e economia social; a privação de liberdades 

políticas e direitos cívicos.  

Contudo, é importante ressaltar que o desenvolvimento econômico 

inclui a dimensão da segurança economica, que está associado aos direitos 

democráticos e às liberdades dos indivíduos. Portanto a liberdade política e as 

liberdades cívicas são importantes em si mesmas, assim pessoas sem liberdades 

políticas ou direitos cívicos estão privadas das suas vidas e lhes são recusadas as 

oportunidades de participarem em decisões cruciais da vida pública (SEN, 2010). 

As privações restrigem a vida social e a vida política, e devem ser 

consideradas repressivas mesmo sem acarretar outros males (como desastres 

econômicos). Como as liberdades políticas e civis são elementos constitutivos da 

liberdade humana, sua negação, em si, já é uma deficiência (SEN, 2010). 

Sen (2010) também ressalta a importância das capacitações que são 

um tipo de liberdade substantiva, o desenvolvimento pode ser considerado como um 



 

 

processo de expansão das liberdades reais que os indivíduos desfrutam (SEN, 

2000). 

Nesse sentido, é importante considerar que a liberdade como uma 

construção coletiva, sendo este o ponto crucial para o conceito de desenvolvimento 

de Sen (2010). Assim a abordagem normativa utilizada por Sen (2000) considera as 

liberdades substantivas dos indivíduos, como essenciais e, dessa forma, a avaliação 

do progresso de uma nação, ou do êxito de uma sociedade, deve ser realizada 

primordialmente com base nas liberdades substantivas que os membros dessa 

nação desfrutam. Em outros termos, na avaliação do progresso de uma nação, 

deve-se verificar primordialmente se ocorreu uma expansão das liberdades 

substantivas das pessoas; como pode ser observado na lista de capacitações 

funcionais humanas proposta por Nussbaum (2000) e apresentadas no Quadro 1 a seguir.  

  



 

 

QUADRO 1:  LISTA DE CAPACITAÇÕES FUNCIONAIS HUMANAS CENTRAIS  
ITENS CAPACITAÇÃO HUMANA CENTRAL  

1. Vida  Viver até o final de uma vida de extensão normal; não morrer 
prematuramente ou, antes que a vida seja reduzida a uma vida sem valor.  

2. Saúde do corpo  Ter boa saúde, incluindo saúde reprodutiva; estar adequadamente nutrido; 
ter abrigo adequado.  

3. Integridade do 
corpo  

Se mover livremente de um lugar a outro; estar seguro contra agressão, 
incluindo agressão sexual, e abuso sexual na idade infantil, e violência 
doméstica; ter oportunidades para satisfação sexual e para escolher nas 
questões de reprodução.  

4. Sentido, 
imaginação, e 
pensamento  

Usar os sentidos,  imaginação e pensamento –  trilhar um caminho 
informado e cultivado por uma adequada educação (inclusive, mas não por 
meios limitados para), alfabetização e matemática básica e treinamento 
científico. Usar a imaginação e o pensamento em conexão com o ato de 
experimentar e produzir trabalhos autoexpressivos e eventos de escolha 
própria, de caráter religioso, de alfabetização, musical, e assim por diante. 
Usar a própria mente garantindo a liberdade de expressão com respeito a 
discursos de natureza política ou artística, e liberdade do exercício 
religioso. Buscar o significado definitivo da vida em um caminho próprio.  

5. Emoções  Ter apego a coisas e pessoas fora de nós mesmos; para amar aqueles que 
nos amam e se preocupam conosco; para nos preocuparmos com eles na 
sua ausência; em geral, para amar, para se preocupar, para experimentar 
desejo, gratidão e raiva justificada. Não ter desenvolvimento emocional 
frustrado em função de medo da opressão e de ansiedade, ou em função 
de eventos traumáticos, de abuso ou negligência. (Sustentar esta 
capacitação significa sustentar formas de associação humana que podem 
ser cruciais no seu desenvolvimento.)  

6. Raciocínio prático  Formar uma concepção de bem e para engajar-se na reflexão crítica sobre 
o planejamento da própria vida.   

7. Afiliação  Viver com e em direção a outros, a reconhecer e mostrar preocupação 
pelos outros seres humanos, a poder engajar-se em várias formas de 
interação social; imaginar a situação a partir da perspectiva de outro, e de 
ter compaixão por aquela situação; ter a habilidade para agir com justiça e 
amizade.  Ter as bases sociais de auto-respeito e não-humilhação; ser 
tratado como um ser digno cujo valor é igual ao dos outros. Isto requer, no 
mínimo, proteções contra discriminação sobre as bases de raça, sexo, 
orientação sexual, religião, castidade, etnicidade, ou origem nacional. No 
trabalho, trabalhar como um ser humano, exercendo raciocínio prático 
entrando em significativas relações de reconhecimento mútuo com outros 
trabalhadores.  

8. Outras espécies  Viver com preocupação para e em relação aos animais, plantas, e o mundo 
da natureza.  

9. Interação  Rir,  brincar,  desfrutar de atividades recreacionais.  
10. Controle sobre o 
próprio ambiente  

Político: participar eficazmente nas escolhas políticas que governam a 
própria vida; ter o direito de participação política, ter proteções para 
discurso livre e associação. 
Material: possuir propriedade (terra e bens móveis), não somente de 
maneira formal (contratual), mas em termos de oportunidade real; e ter 
direitos de propriedade sobre as mesmas bases que outros; ter o direito 
para buscar emprego sobre as mesmas bases que outros; possuir proteção 
da liberdade de busca não autorizada e da apreensão não justificada.  

Fonte:  Nussbaum, 2000, p.78-80. 

 

O objetivo principal da Abordagem da Capacitação é desenvolver o 

potencial humano, ou seja, desenvolver as capacitações das pessoas através de um 

aumento das opções disponíveis para as mesmas.  



 

 

O paradigma do desenvolvimento humano define os fins do 

desenvolvimento (o bem-estar humano) e analisa as opções para alcançá-los, se 

concentrando, dessa forma, não somente nos recursos e nas rendas que as 

pessoas dispõem, mas, sobretudo, no modo como as pessoas vivem e nas escolhas 

que elas podem fazer, ou melhor, nas capacitações dos indivíduos em conduzir as 

suas vidas.  

A perspectiva de liberdade baseia-se na semelhança genérica com a 

preocupação com a qualidade de vida, a qual também se concentra no modo com 

que as pessoas vivem, e até mesmo nas escolhas que têm, não apenas nos 

recursos ou na renda de que elas dispõem (SEN, 2010).  

Portanto, a teoria de Amartya Sen se tornou referência para as 

questões que envolvem justiça, cujo tema central é a liberdade como fundamental 

na formação de uma estrutura social justa. Nesse contexto, a liderdade é um valor 

moral substantivo fundamental para o ordenamento de uma sociedade, bem como 

caracteriza as relações que as pessoas esbalecem entre si e com o meio que as 

cercam. Portanto, o agir humano, em suas diferentes dimensões, integra-se e 

sedimenta-se por meio de uma sólida experiencia da liberdade da qual dependem a 

sua realização pessoal e a sua integração na vida em sociedade (ZAMBAM, 2009). 

O desenvolvimento visto sob esta vertente incorpora dimensões 

políticas, econômicas, culturais, históricas e ambientais, ou seja, os aspectos que 

permeiam a qualidade de vida das pessoas. Assim, Sen (2010, p.180), relata que 

“nenhuma fome coletiva substancial jamais ocorreu em nenhum pais indepentende 

com uma forma democrática de governo e uma imprensa relativamente livre”. 

O modelo de desenvolvimento possui legitimidade na medida em que tem 
capacidade de integrar as pessoas, as instituições e os demais agentes 
sociais na busca da superação das graves desigualdades, simbolizadas no 
analfabetismo endêmico e nos governos ditatoriais, e na estruturação de 
uma estrutura de relações políticas que preserve e aprimore a democracia, 
fomentando os mecanismos de organização, participação e decisão, que 
fortaleça a atuação dos seus membros na condição de agentes e o 
desenvolvimento das capacidades de cada um, o que aprimora e valoriza o 
poder de escolha (ZAMBAN, 2012, p.122)  

 

Nesse sentido, a perspectiva de Sen evidencia a importância de uma 

participação individual e coletiva acerca dos caminhos a serem trilhados para o 

desenvolvimento, promovendo a elaboração de políticas que visam à equidade e o 



 

 

respeito humano, conceito este que vai de encontro com a luta dos grupos e/ou 

movimento LGBT, que buscam assegurar o respeito e integridade da Comunidade 

LGBT, expressar livremente sua afetividade, ter oportunidades de trabalho, contar 

com apoio de politicas publicas e leis que assegurem sua segurança e integridade 

física, disporem da visibilidade e participação democrática contribuindo e fazendo 

parte do processo de desenvolvimento. Desta forma se faz necessário compreender 

e conhecer um pouco de sua historia e concepção.  

 

 

2   MOVIMENTOS SOCIAIS: MOVIMENTO LGBT 

 

De acordo com Ilse Scherer-Warren (1987), a categoria de 

“movimentos sociais” surgiu por volta de 1840, por advento do movimento operário. 

Nesse sentido os movimentos sociais receberam vários nomes, como movimentos 

populares, movimentos sociais urbanos, novos movimentos sociais, movimentos 

contemporâneos, antigos movimentos sociais, movimentos baseados nas lutas de 

classe, movimentos alternativos, movimentos literários, associações civis, entre 

outros, que traduziam a variedade empírica bem como as mudanças conjunturais do 

período em que surgiam (FACCHINI, 2005).  

Portanto, os grupos sociais, refletem um estrato da conjuntura os quais 

estão submersos, para Gohn (2010, p.12) “os movimentos transitam, fluem e 

acontecem em espaços não-consolidados das estruturas e organizações sociais. Na 

maioria das vezes eles estão questionando estas estruturas e propondo novas 

formas de organização à sociedade política”.  

De acordo com Machado e Prado (2005, p.36): 

Os movimentos sociais têm oferecido às sociedades novas alternativas 
societárias, por meio de experiências concretas. No Brasil essas formas de 
atuação política tem contribuido muito para a democratização da sociedade, 
abrindo portas para a participação das minorias na vida pública.  

 

Segundo Gohn (2011), os movimentos são considerados por alguns 

analistas como uma forma de fazer política, com o intuito de construir uma 



 

 

sociedade mais igualitária e justa, pensamento este que perpassa a idéia de 

liberdade defendida por Amartya Sen.  

Um movimento social não é motivado simplesmtente pela existência 

das relações de opressão que excluem indivíduos, mas também pela intenção da 

construção social de uma nova realidade, constituída de novos elementos sociais 

(Prado, 2001). 

O movimento homossexual surge no Brasil na segunda metade dos 

anos 1970. De acordo com Facchini (2003), com formação de um conjunto de 

associações e entidades, mais ou menos institucionalizadas, constituídas com o 

objetivo de defender e garantir direitos relacionados à livre orientação sexual e/ou 

reunir indivíduos que se reconheçam a partir de qualquer identidade do movimento. 

Ressaltando que as iniciativas para o movimento homossexual foram melhor 

concentradas no eixo Rio-São Paulo (FACCHINI, 2003). 

É importante ressaltar que o ano de 1968 foi marcado pelos 

movimentos estudantis contra a ditadura, fortalecendo o sentimento de otimismo 

quanto ao estabelecimento de um governo democrático, embora neste mesmo ano, 

surge o “Ato Institucional, AI-5, decretando o fechamento do Congresso, suspensão 

dos direitos constitucionais e cassação de inúmeros mandatos”. Como resposta ao 

Ato Institucional AI-5, membros de organizações de esquerda partiram para a luta 

armada e sequestraram, em setembro de 1969 o embaixador americano no Brasil.  

Nesse contexto o AI-5 interfere na formação de possíveis grupos de 

afirmação homossexual, conforme afirma Facchini (2005, p.91): 

Todavia, parece claro que se o governo militar não tivesse deslanchado 
uma onda de repressão, ampliando a censura e restringindo os direitos 
democráticos em fins de 1968 com a imposição do AI-5 além de outras 
medidas, um movimento politizado pelos direitos de gays e lésbicas 
possivelmente teria surgido já no inicio dos anos 70. 

 

O modelo econômico militar e as políticas de financiamento 

favoreceram a concentração de rendas das classes médias e altas urbanas e 

criaram um mercado de expansão de bens domésticos duráveis, além de ter sido um 

período de fantástico desenvolvimento econômico, conhecido como “o milagre 

econômico”, com uma taxa anual de crescimento de 8,6% no início da década de 70, 



 

 

como resultado o Brasil se transformou na maior nação devedoura do final da 

década de 1970 (GREEN, 2000). 

Foi nesse período que verifica-se também um crescimento sem 

precedentes na produção de estudos sobre atividades associativas, que recebeu o 

nome de “movimentos sociais”, de acordo com Green (2000) proximo ao fim de 1972 

estas associações haviam se desfeito, e seus membros estavam mortos, presos e 

exilados, emboram existissem pequenos grupos esquerdistas de guerrilheiros 

urbanos. 

Portanto, além da ditatura contribuir para a formação de resistência em 

diversos setores sociais, também pode ser considerada responsável pelo perfil  anti-

autoritário que marcou a primeira fase do movimento homossexual brasileiro.  

O movimento homossexual no Brasil é marcado pela afirmação de um 

projeto de politização da questão da homossexualidade em contraste às alternativas 

presentes no "gueto" e em algumas associações existentes no período anterior ao 

seu surgimento. Essas associações, apesar de reunirem homossexuais, possuíam 

uma atuação qualificada pelos militantes como "não-politizada", por estar 

exclusivamente voltada para a "sociabilidade". Entre essas primeiras formas de 

associação de homossexuais, figuravam iniciativas como pequenos jornais 

distribuídos em bares, fã clubes de artistas e bailes de carnaval onde homossexuais 

se encontravam (GREEN, 2000). 

Em 1973 as taxas de crescimento do Brasil foram interrompidas,  

nesse sentido com a dívida externa crescente, a inflação no Brail chega a níveis 

elevados. Portanto, 

[...] numa tentativa de manter os níveis de crescimento em toda a década de 
1970, o governo brasileiro tomou extensivamente empréstimos de uma série 
de diferentes credores internacionais, e a dívida externa bruta explodiu, de 
apenas 3,8 bilhões de dólares em 1968 para 43,5 bilhões de dólares em 
1978, e em 1984, para 91 bilhões. No final da década de 1970, apenas o 
custo do serviço da dívida externa acumulada do país consumia mais de 
60% do total das exportações brasileiras (PARKER, 2002, p.159). 

 

Em decorrência desses fatos a classe média sente-se afetada, e passa 

a se opor a ditadura, somando forças às classes populares apoiando assim o partido 

legalizado de oposição ao regime o Movimento Democrático Brasileiro – MDB, 

período este denominado como abertura.  



 

 

É importante ressaltar que os primeiros grupos militantes 

homossexuais surgiram no Brasil no final dos anos 1970, no contexto da “abertura” 

política que anunciava o final da ditadura militar.  

De acordo com Green (2000, p.395): 

Em 1978, um pequeno grupo de intelectuais do Rio de Janeiro e de São 
Paulo fundou o Lampião da Esquina, um tablóide mensal de ampla 
circulação dirigido ao público gay. Muitos meses depois, um grupo de 
homens em São Paulo formou o Somos, a primeira organização pelos 
direitos gays do país.  

 

A fundação Somos é associada ao movimento homossexual no Brasil, 

não por ter sido o primeiro grupo brasileiro mas por ter se tornado um modelo, tanto 

para as outras organizações como também para os pesquisadores do tema, sendo 

que a primeira ação deste grupo foi em fevereiro de 1979, com um debate sobre as 

minorias, que foi promovido na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo (FACCHINI, 2005).  

Já o Jornal Lampião teve grande importância  na medida que abordava 

a questão homossexual nos seus aspectos políticos, existênciais e culturais.  Este 

jornal enfrentou acusações de infrigir a Lei de Imprensa por contrariar a “moral e os 

bons costumes”, embora  a homossexualidade não estavisse presente no Código 

Penal Brasileiro (FACCHINI, 2005). 

De acordo com Parker (2002, p.294): 

Embora a experiência da homossexualidade pareça muito distante e distinta 
da organização da produção econômica ou das estruturas do poder político,  
é impossível compreender plenamente os acontecimentos das ultimas 
décadas sem alguma referência à natureza do desenvolvimento que 
depente na medida em que ele determinou os processos de industrialização 
e urbanização, ou na história em evolução de políticas autoritárias, 
redemocratização e consolidação a sociedade civil que ocorreram a partir 
da década de 1970. Esses acontecimentos, por sua vez, foram formulados 
por processos e fatos que ocorreram em nível global e tiveram impacto na 
vida brasileira. 

 

Assim, o surgimento do movimento homossexual desempenha um 

papel crucial num processo de disputa entre dois modos de perceber a sexualidade 

no Brasil, que de acordo com Facchini (2011, p.12) são: 

[...] o tradicional - em que os parceiros numa relação homossexual são 
hierarquizados e respectivamente relacionados a papéis sociais e sexuais 
relativos aos dois sexos biológicos (bicha-bofe, fancha-lady) - e o moderno - 



 

 

em que os parceiros são vistos a partir de uma lógica igualitária e a 
orientação do desejo se torna mais importante para nomeá-los dos que 
papéis sociais relativos a noções de masculino e feminino ou a atividade e 
passividade sexual (homossexual-homossexual, entendido(a)-entendido(a) 
ou gay-gay). 

 

De acordo com Facchini (2011), a tragetória do movimento 

homossexual brasileiro é divida em três momentos chamados de onda: A primeira 

onda tem início no final do regime militar, no período de abertura política, 

precisamente em 1978, com a fundação do Grupo Somos como marco para o 

ativismo.  A segunda onda está compreendida durante a redemocratização dos anos 

1980 e a mobilização em torno da Assembleia Nacional Constituinte, coincidindo 

com a eclosão do movimento. Na terceira onda, a partir de meados de 1990, em que 

se multiplicam os grupos de ativistas, há diversificação dos vários sujeitos do 

movimento; criam-se as redes regionais e nacionais de articulação e se consolidam 

as tradicionais Paradas do Orgulho LGBT. 

A primeira onda é marcada pelas iniciativas que estiveram bastante 

concentradas no eixo Rio-São Paulo, tinham um caráter antiautoritário e 

comunitarista, pela relação com propostas de transformação para o conjunto da 

sociedade e foram tratadas pela bibliografia sobre movimentos sociais a partir do 

enquadramento desse movimentos até então chamados de alternativos ou 

libertários. 

Pertenceram a essa fase o grupo Somos de Afirmação Homossexual, 

de São Paulo, e o jornal Lampião da Esquina, editado no Rio de Janeiro, que 

promoviam a reflexão em torno da sujeição do indivíduo às convenções de uma 

sociedade sexista, gerando espaços onde a diversidade sexual podia ser afirmada 

(FACCHINI, 2011). 

Desta forma, o processo de produção da identidade coletiva trazia no 

seu bojo a visão de uma “comunidade de iguais”, assim a diferença não era 

ressaltada. Nesse sentido, a proposta marcante desse grupo era o esvaziamento do 

caráter pejorativo das palavras “bicha” e “lésbica”. A visão deste período era uma 

visão machista em que o “bofe” estava associado ao masculino ativo, e a “bicha” ou 

mulher estava associada ao papel de passivos sexuais, esta visão gerava 

contestação por remeter a relações desiguais  e aos estereótipos que associavam 

homossexualidade a "masculinizados" e a "efeminados" (FACCHINI, 2011).  



 

 

Em 1980 surge o primeiro grupo exclusivamente lésbico a partir de 

uma cisão no grupo Somos-SP. Em decorrência, acontece em 13 de junho de 1980 

a primeira passeata que o movimento organizou: o ato público contra a violência 

policial e a atuação da “Operação Limpeza” levado a cabo pelo delegado Richetti na 

região central de São Paulo (FACCHINI, 2011). 

A partir de 1980 inicia-se a segunda onda na qual a valorização de 

relações com o movimento em âmbito internacional é um traço distintivo dos 

militantes dessa fase, sendo que em 1983 ocorre a dissolução do grupo Somos de 

São Paulo. É também nesse momento que eclode a epidemia do HIV/Aids, 

reduzindo consideravelmente a quantidade de grupos homossexuais, especialmente 

em São Paulo, onde o foco passou a ser o HIV/Aids. Neste período o HIV/Aids é 

apresentado como “peste gay” ou “câncer gay”. 

Em decorrência do vírus HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana 

surgiram novos grupos e associações, fortalecendo-se e ganhando visibilidade, se 

aproximando do Estado Nacional, por meio de políticas públicas direcionadas a 

contenção do vírus.  

Ante a exigência de se organizar contra a doença, os movimentos gays 
reafirmaram a importância da educação como a melhor arma nessa guerra 
sem tréguas, dando origem a diferentes cursos de prevenção de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST)/AIDS, assim como trabalhos e projetos 
de assistencia a pessoas infectadas pelo HIV (FERRARI, 2004, p.3). 

 

O surgimento da Aids/HIV abriu espaço para a visibilidade 

homossexual, devido a forma como foi divulgada e as políticas públicas de 

enfrentamento à epidemia que foram sendo construídas proporcionaram uma grande 

visibilidade à homossexualidade e ao modelo de classificação da sexualidade 

(FACCHINI, 2011).  Ainda que se tenha inicialmente refreado as tentativas de 

mobilizar setores do movimento, a doença foi considerada como principal 

responsável pelo alavancamento com que (re)emergiu na década de 90. 

Os homossexuais foram considerados responsáveis pelas primeiras 

mobilizações contra a epidemia, tanto no âmbito da assistência solidária à 

comunidade, quanto na formulação de demandas para o poder público. Entretanto já 

não existe mais a ditadura, o principal motivador pela a união contra o autoritarismo .  

 



 

 

De acordo com Facchini (2011, p.15):  

As características mais marcantes desse período incluem: um menor 
envolvimento com projetos de transformação social como um todo; e uma 
ação mais pragmática e voltada para a garantia dos direitos civis e ações 
contra discriminações e violência. A tendência é ter organizações mais 
formais, não há mais rotatividade de direções, mas diretorias com cargo e 
funções definidas. 

 

Outro marco foi a mudança do termo “opção sexual”, para “orientação 

sexual” o que implica afirmar que não se trata de escolha individual racional e 

voluntária, mas não se trata também de uma determinação simples.  

No encontro nacional de ativistas que ocorreu na Bahia em 1984, 

apresentou-se a luta pela despatologização da homossexualidade, por legislação 

antidiscriminatória, pela legalização do que na época se denominava como 

"casamento gay". 

E foi a partir do encontro nacional realizado em 1989, que a Aids passa 

a ter um lugar privilegiado na agenda do movimento, havendo ainda preocupação 

com a questão da violência, com a discriminação religiosa e a necessidade de 

estimular a formação de grupos.  

No início dos anos 1990, o movimento homossexual cresceu como 

forma de solução para essa situação, tornando o Brasil pioneiro na resposta 

comunitária e governamental à Aids.  

Com o aumento de grupos e a expansão do movimento por todos os 

estados do País, surge então a terceira onda do movimento.  Nesse novo momento, 

uma das características é a diferenciação de vários sujeitos políticos internos ao 

movimento: lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com foco em 

demandas específicas de cada um desses coletivos.  

A Primeira Parada do Orgulho LGBT aconteceu na cidade de São 

Paulo, em 1997, com a participação de duas mil pessoas, já no ano de 2007 foi 

considerada a maior manifestação do país, alcançando o número de um milhão e 

meio de pessoas.  

Molina (2011, p.25) faz referencia ao movimento gay relatando que: 

 



 

 

O movimento objetiva a construção do sujeito, responsável pelas mudanças 
na visão, nas posturas, nos hábitos e na transformação das pessoas a partir 
de um conhecimento de si e do mundo. De forma consciente, o movimento 
gay surgiu a partir de uma preocupação com o entendimento do mundo, 
com a tentativa de esclarecer e dominar parâmetros de sua organização e 
de classificação da homossexualidade e com a demanda de desconstruir as 
identidades homossexuais cristalizadas em busca de possibilidades de 
vivências mais positivas.  

 

Nesse sentido, observa-se que a história do movimento homossexual, 

sempre esteve associada  ao desenvolvimento, por constituir-se de pessoas e 

mudanças culturais e subjetivas, envolvendo o tema da liberdade, tal como 

apresentado por Amartya Sen. Assim, o bem-estar das pessoas aparece em 

primeiro lugar, juntamente com o Direito às Liberdades Substantivas, portanto o 

“movimento homossexual não admite que o desrespeito ao direito humano 

fundamental de exercer livremente a orientação sexual seja tratado pelo Estado 

como assunto limitado à esfera privada” (CONDE, 2004,p.14).  

 

 

3   A HOMOSSEXUALIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA  

 

Neste trabalho realizou-se um estudo da homossexualidade apenas 

dentro da vertente social, porém, considera-se importante fazer uma exposição 

breve da expressão da sexualidade para melhor contextualizar o foco deste estudo. 

Entretanto, é importante ressaltar que o termo homossexual gera muitas polêmicas. 

Uma das reflexões inicia-se a partir do momento que se generaliza a 

homossexualidade como uma relação fixa e idêntica entre diferentes pessoas do 

mesmo sexo. 

Utiliza-se o termo identidade homossexual, sendo que o termo 

identidade refere-se à junção de significados, de atributos físicos e culturais, de 

papéis sexuais, naturalizados a ponto de definir um ser imutável e essencial, 

nomeável pelos outros. De fato, as pessoas se relacionam de diversas formas 

diferentes e existem infinitas maneiras de se combinar o ato sexual e o afeto. 

De acordo com Troiden (1985), a identidade é um rótulo que as 

pessoas aplicam e que as representa de forma social. Frequentemente, a identidade 



 

 

se refere à inserção em uma categoria social (baseada no gênero, raça, idade ou 

orientação sexual) e quando removida da situação social esta identidade pode se 

tornar irrelevante ou adormecida.  

Desta forma, a identidade homossexual pode ser considerada como 

mais uma das “mascaras” incorporadas no autoconceito de um indivíduo. O 

autoconceito é compreendido por Troiden (1985) como a totalidade das identidades, 

estejam elas ativadas ou dormentes. Além de ser ativada apenas em situações 

sociais particulares, a identidade homossexual também pode ser apresentada a 

outras pessoas em diversos graus. 

Portanto, a pratica sexual entre pessoas do mesmo sexo é identificada 

através da combinação entre identidades sociais e sexuais com o sexo biológico e 

os papéis sexuais dos sujeitos. Entretanto, a questão cultural definirá se o sujeito é 

considerado homossexual ou heterossexual em determinada pratica sexual, isso 

ocorre porque em determinadas classes sociais a identidade sexual está associada 

a quem será  o “passivo” na relação, que é associado ao feminino.  

Desta forma, pode-se afirmar que a identidade social e o papel sexual 

combinados com o sexo biológico dos sujeitos fazem mais sentido no Brasil. Por 

exemplo, espera-se que aquele que biologicamente é homem, mas socialmente é 

visto e se define como “bicha” ou “travesti” desempenhe o papel sexual “passivo”, ou 

seja a “mulher” da relação. Por outro lado, espera-se que aquele que biologicamente 

também é homem, e socialmente é visto como tal e se define como homem 

desempenhe o papel sexual “ativo”, o “homem” da relação. Assim, é tolerável que 

um “homem” (o “bofe”, o “macho”) se relacione com uma “bicha” desde que 

socialmente fique assegurado que ele é “ativo” e a “bicha” “passiva” (FRY; MACRAE, 

1983). É claro que, na realidade, esses estereótipos nem sempre são cumpridos, e 

pelas mais diversas razões, mas, em todo caso, permanecem e orientam as 

relações. 

É interessante observar, quais os aspectos da “masculinidade” e 

“feminilidade” são escolhidos neste jogo com os papéis sexuais. Enquanto as 

“mulheres-macho” dão ênfase aos aspectos de força física e uma certa rudeza do 

papel masculino, os “homens afeminados” escolhem justamente os aspectos do 

papel feminino que ressaltam a delicadeza, o lazer e o luxo.  



 

 

Deste modo, na concepção popular brasileira da sexualidade estão 

colocadas diferenças de poder, onde o homem é sempre socialmente superior à 

mulher. Sendo assim a sexualidade fala mais de “masculinidade” e de “feminilidade”, 

de “atividade” e de “passividade”, do que sobre a heterossexualidade ou a 

homossexualidade (FRY; MACRAE, 1983). 

Peter Fry (1982) articula esses conceitos numa pesquisa onde 

procurou criar modelos de categorias nos quais os homossexuais masculinos seriam 

encaixados de acordo com suas posturas e práticas. Os modelos criados de acordo 

com perfis detectados em meados do século XX podem ser analisados e muitas 

vezes refletem a realidade de muitos indivíduos atualmente, podendo variar também 

de acordo com a região. 

Para criar esses modelos Fry (1982) utiliza os elementos: gêneros 

inteligíveis, pois são utilizados o sexo fisiológico; o papel de gênero (ou 

simplesmente o gênero); o comportamento sexual e a orientação sexual. Esses 

elementos são organizados de forma simples pelo autor, que nomeia os sexos como 

sendo compostos pelo macho e pela fêmea. 

Para o autor os gêneros são compostos pelo masculino e feminino, 

pois dependem do comportamento do individuo e de traços de sua personalidade 

que estariam associados a determinado papel. O comportamento sexual é encarado 

como sendo a forma como o individuo se comporta em uma relação sexual, variando 

entre a atividade e a passividade, ou seja, praticando o ato de penetrar ou de ser 

penetrado durante a relação sexual. Por último a orientação sexual é definida de 

acordo com o objeto de desejo do indivíduo, sendo este do mesmo sexo, o individuo 

é definido como homossexual, sendo do sexo oposto é tido como heterossexual e 

caso sua atração seja pelos dois sexos o indivíduo é definido como bissexual. 

Há outras formas de expressão sexual que muitas vezes não são tão 

frequentemente abordadas pelos autores como os assexuados (indivíduos que não 

sentem desejo sexual por outra pessoa).  

Pensando no aspecto sexual, a rotulação dos indivíduos sempre traz 

prejuízos para sua imagem, passando a ser vistos apenas por estes “rótulos”. A 

utilização de categorias sexuais muitas vezes reduz as pessoas a uma única 



 

 

característica, a da sexualidade, lembrando que cada pessoa pode vivenciar esta 

mesma característica de forma diferente.  

No entanto, a classificação se faz presente e, dentre os homossexuais 

existe uma subcategorização: gays, lésbicas, travestis, transexuais, drag queens. E 

ainda se categorizam por estilos: sarados, intelectuais, bears, afeminados 

(ANTUNES, 2005). Nesse sentido, justifica-se a necessidade de especificação 

dessas categorias para que haja uma facilidade de agrupamentos e identificação e 

também para que possam se distinguir umas das outras.  

Existe também a categorização por estilo e forma de ser, os sarados 

que são aqueles gays freqüentadores assíduos de academias, que possuem corpos 

malhados e definidos; os intelectuais, que são aqueles indivíduos que buscam 

ocupar seu tempo com leituras e se preocupam mais com o lado intelectual do que o 

físico; Bears ou ursos, são aqueles homens que não se preocupam com aparência 

física, normalmente são gordos, peludos, e tem uma aparência bem masculina; já os 

afeminados são os gays que possuem trejeitos femininos e são mais delicados 

(ANTUNES, 2005). 

Vale ressaltar que neste trabalho os sujeitos não foram enquadrados 

nas categorias acima citadas para não estimular as estereotipias que as mesmas 

propõem e ainda não aumentar as rotulações pré-estabelecidas sobre este grupo.   

Ao se pensar em categorias, deve-se inicialmente pontuar que não 

existem categorias naturais para se perceber o mundo, como lembra Cardoso (2005, 

p.421): 

Não existem percepções certas ou erradas da realidade, e sim percepções 
mais próximas ou mais distantes da realidade observável. Por exemplo, as 
cores constituem um fenômeno físico percebido por todos; porém, as 
categorias que definem o amarelo, o vermelho e o azul são categorias 
culturais. Ou seja, embora as cores estejam presentes no meio ambiente, 
algumas culturas as distinguem e as denominam; outras não o fazem e 
outras ainda as distinguem, graduam e denominam de modo diferente. 

 

Nesse sentido, podemos dizer que as categorias de pensamento são 

socialmente construídas, deve-se ter o cuidado de contextualizar culturalmente o 

tempo e o espaço em que essas categorias foram concebidas, assim como a sua 

função social em dado contexto histórico e cultural. Nesse sentido, essas categorias 



 

 

foram apresentadas no sentido de compreender a diversidade e infinidade de 

nomeações possíveis ao exercício da sexualidade em nossa cultura.  

Atualmente a sexualidade humana cientificamente é tomada pelos 

seguintes aspectos: identidade sexual, identidade de gênero, papel de gênero e 

orientação sexual, conforme foram apresentados.  

Segundo Costa et. al. (2001, p. 218): 

A identidade sexual é um dos elementos fundamentais da identidade 
geral, que é delineada desde os primeiros momentos de vida e definida na 
adolescência, compreendendo a interação com os pais, fatores morais, 
culturais, sociais, religiosos, entre outros. 
- Identidade de gênero é a convicção íntima de cada um quanto ao sexo a 
que pertence (masculino – feminino), independente da forma do corpo. 
- Papel de gênero é a expressão da feminilidade ou masculinidade de 
cada um, de acordo com as normas sociais estabelecidas. O papel sexual 
ou de gênero é um dos atributos sociais que o indivíduo interioriza no 
processo de socialização e refere-se ao desempenho do comportamento 
específico de acordo com o sexo biológico.  
- Orientação sexual é a preferência da pessoa para estabelecer vínculos 
eróticos. Há grande discussão sobre os aspectos da aprendizagem no papel 
sexual – o inato e o adquirido. Por longo tempo, a conduto sexual foi 
vinculada à natureza biológica. Tem sido desenvolvida no campo da 
genética, da endocrinologia e da psicofarmacologia, para esclarecer os 
mecanismos e ações dos gens e cromossomos no desenvolvimento 
gonodal, na conformação de genitais internos e externos, na diferenciação 
masculina e feminina, assim como na conduta sexual.  

 

Pensar na sexualidade de uma pessoa é compreender que a mesma 

passa por estas dimensões, e define-se sexualmente a partir delas. Nesse sentido, 

entende-se que a orientação sexual está relacionada com os vínculos eróticos, onde 

o indivíduo irá manifestar seus desejos sexuais em se relacionar com homens ou 

mulheres, ou até mesmo sentir-se atraído por ambos.  

Jurandir Freire Costa (1995, p.114-115) defende a idéia de que: 

[...] nossos desejos eróticos nada têm de naturais. São apenas 
realidades linguísticas, arranjos culturais, que determinam aquilo que será o 
objeto da atração sexual. Cada cultura organiza estes desejos em códigos 
morais que dizem o que é aprovado e reprovado. [...] Nossa cultura é 
majoritariamente heteroerótica, o que não significa que outros modos de 
ordenação do desejo não possam existir. Isso não quer dizer que tenho uma 
proposta para a reforma da sexualidade. Não creio que possamos escolher 
nossa sexualidade, assim como não podemos escolher nossa língua 
materna. Mas podemos, isto sim, redescrever moralmente, avaliar de novo, 
as consequências sociomorais de preferências sexuais que ninguém é livre 
para fazer (COSTA, 1995, p.115). 

 



 

 

Mott (2003, p.13), por sua vez faz menção à prática homossexual entre 

animais e ainda afirma que a homossexualidade é natural, pois existe na natureza. 

Continua dizendo que: 

Segundo a zoologia, mais de trezentas espécies, desde os percevejos, até 
as baleias, passando pelos veados e rolinhas, em todo o reino Animal, 
existem relações sexuais de macho com macho e de fêmea com fêmea.  
Portanto, considerar que a homossexualidade é anti-natural ou contra a 
natureza, é ignorância (MOTT, 2003, p.13). 

 

Nesse contexto, os dois autores apresentam argumentos diferentes, 

embora complementares, já que a cultura é uma construção do homem. Outro ponto 

em comum entre Costa (1995) e Mott (2003) é que ambos relacionam a questão da 

falta de escolha da sexualidade, enquanto Costa (1995) defende a ideia de 

homossexualidade ser uma criação linguístico-cultural que ocasiona uma 

categorização da sexualidade, Mott (2003) fala da homossexualidade como fator 

comum tanto em seres humanos como no reino animal. Contudo, estas duas visões 

nos fazem refletir, que a homossexualidade de certa forma pode ser construída 

através das relações sociais, e por outro lado a sexualidade é algo natural mas que 

o “homem” tenta padroniza-la instituindo  o que é natural ou aceitável.  

Ainda, a expressão sexual de uma pessoa não deve ser vista apenas 

como uma categoria, as pessoas se expressam sexualmente de maneiras diferentes 

e singulares.  

Mott (2003,p.13) relata que:  

Antes mesmo de ter sido escrita a primeira linha da Bíblia, já existiam 
documentos, no antigo Egito, há mais de cinco mil anos antes de Cristo, que 
descrevem relações sexuais entre dois deuses e dois homens. Grandes 
personagens da antiguidade, como o general Alexandre Magno, o filósofo 
Sócrates, a poetisa Safo de Lesbos, eram amantes do mesmo sexo. [...] na 
Bíblia há exemplos de amantes homossexuais, como a paixão do Santo Rei 
Davi por Jônatas, de Naomi por Rute, do centurião romano por seu escravo-
amante.  

 

De acordo com Lacerda Neto (2007, p.1): 

Anteriormente às leis emitidas por Moisés, em nome da sua divindade, em 
poucas culturas havia preocupações com as relações sexuais entre 
pessoas do mesmo sexo. Antes da instituição do monoteísmo no Oriente 
Próximo, os fiéis das religiões orientais abundavam em todos os tipos de 
atividade sexual e os deuses correspondentes exerciam-na: assim, Osíris, 
no Egito; Istar, na Babilônia, El, em Canaã; Crixna, na Índia; também na 
Índia, Samba, era bissexual, como Zeus e Apolo, na Grécia (Apolo 
enamorou-se de Jacinto, o que despertou ciúmes em Zéfiro, que provocou a 



 

 

morte de Jacinto, consternado com a qual, Apolo transformou Jacinto em 
uma flor). Os cultos correspondentes envolviam atividade sexual: havia 
defloramentos rituais, praticados por sacerdotes e prostituição, masculina e 
feminina, nos templos da Mesopotâmia, da Fenícia, de Chipre, de Corinto, 
de Cartago, da Sicília, do Egito, da Líbia, da África Ocidental, em Israel e na 
Índia. 

 

Mesmo constatando que a sexualidade era vista de maneira diferente 

em cada cultura, relatos de Lacerda Neto (2007) fazem menção ao ano de 3.000 

a.C. até os primórdios da era cristã, demonstrando que a homossexualidade 

integrava as culturas do Oriente Próximo. O autor ainda relata que em Sacara, no 

Egito, foi encontrado um túmulo que continha dois homens que pertenciam, 

aparentemente a uma elevada categoria social e, representações suas, em que as 

figuras apareceriam de mãos dadas e abraçando-se, e seus nomes foram descritos 

sob a forma de letreiro na entrada da tumba, “juntos na vida, juntos na morte”. 

Sampaio (2009) por sua vez relata que na Índia as práticas homossexuais e 

bissexuais sempre estiveram muito presentes, e a população sofria grande influência 

dos deuses considerados bissexuais. A autora ainda lembra que o “Kama Sutra” 

indiano e alguns livros voltados para medicina reconhecem a passividade, o 

sibaritismo (pessoa afeminada), a felação, o voyeurismo, o prazer entre pessoas do 

mesmo sexo, retratando a realidade da população sem transformá-las em tabu, já 

que não havia julgamento.  

Segundo Sampaio (2009, p.12): 

Assim como na Índia, na China, antes da era cristã, era comum a atração 
sexual e amor romântico dos homens tanto por mulheres quanto por 
homens, mas havia uma norma onde os homens tinham que casar e 
procriar, mesmo sem afetividade, podendo ser livres para desfrutarem 
afetuosamente de outras relações, homo ou heterossexuais. Os chineses 
tinham uma visão de sexo como promovedor de prazer, independentemente 
do sexo de seu parceiro.  

No judaísmo a homossexualidade era condenada, e recebia a punição 

de morte, pena que também era prevista para outros comportamentos, tais como 

praguejar, ser filho rebelde e cometer adultério (LACERDA NETO, 2007). 

Neste estudo, a homossexualidade não será tratada como uma opção 

sexual, mas como uma condição, portanto, não se pretende aqui buscar entender 

quais os meios que levam à homossexualidade, ou tentar justificá-la, dada a 

complexidade e singularidade de cada caminho trilhado, mesmo que este tenha sido 

construído por uma vivencia social.  



 

 

Jurandir Freire Costa (1995) por sua vez, defende que a idéia de que a 

homossexualidade foi uma criação do século XIX, ou seja, diferenciar a orientação 

sexual em categorias não era uma preocupação das pessoas antes desta época. O 

autor ressalta que não há necessidade de uma classificação da orientação sexual, 

pois assim limitaria a pessoa a esta única característica (COSTA, 1995b). 

O autor Jurandir Freire Costa (1995b, p.52) ilustra seu pensamento 

relatando que em 1992 atendeu um rapaz com 32 anos, que estava com AIDS, 

questiona um rapaz em que ele poderia ajuda-lo, e o rapaz por sua vez responde: 

Toda minha vida quis que as pessoas ouvissem o que tenho a dizer sobre o 
que acho que tem valor e importância pra mim. Foi impossível. Todos os 
que encontrei só sabiam ver em mim um homossexual. O que eu sentia, 
sentia desta ou daquela maneira, porque era homossexual; o que eu 
gostava, gostava desta ou daquela maneira, porque era homossexual. Me 
falaram o tempo inteiro do meu jeito homossexual; da minha sensibilidade 
homossexual; da minha historia homossexual; do meu sexo homossexual; 
de minha tendência homossexual. Dos amigos aos analistas todos, todos, 
só sabiam dizer: “esconda! Mostre!”; “seja homossexual, não seja 
homossexual”. Muitas vezes pensei, quando encontrava as pessoas que 
ainda não conhecia, em pedir-lhes como em O fantasma da ópera”, “close 
your eyes”, olhem através de mim, vejam o que existe e que não é 
homossexual. Impossível. Acabei cedendo; acabei sendo “um 
homossexual”; “acabei sendo um gay”. Agora, que estou perto de morrer, 
talvez me deixem em paz. Achei que podia encontrar alguém que me 
ouvisse falar do que gostei, de quem amei, do que me fez triste, alegre, etc. 
Por isto te procurei. Vou morrer, já posso deixar de ser homossexual. 

 

Desta forma pode-se dizer que ao rotularmos uma pessoa apenas pelo 

aspecto sexual deixamos de ver o indivíduo que está diante de nossos olhos, um ser 

que tem tantas outras potencialidades, e tantas outras características. Ainda assim 

devemos levar em consideração os aspectos culturais que integram o individuo.  

É importante ressaltar que culturalmente as grandes metrópoles 

dispõem de maiores possibilidades de expressão afetiva dos homossexuais, de 

acordo com o estudo realizado por Simões; França e Macedo (2010). Os autores 

salientam que São Paulo oferece locais em que as pessoas podem expressar sua 

liberdade, embora estes territórios sejam considerados como guetos. O centro 

histórico de São Paulo tem abrigado territorialidades associadas à frequência 

homossexual há várias décadas. Este espaço localizado na Vieira como é chamada, 

concentra uma variedade de estabelecimentos comerciais destinados ao lazer 

noturno, espaço este que os homossexuais dividem com áreas de prostituição de 

rapazes, garotas e travestis, pontos de comércio de drogas ilícitas, boates de 



 

 

prostituição de garotas, casas de strip-tease e sexo explícito, danceterias 

direcionadas ao público homossexual, saunas gays, cinemas "de pegação", sex 

shoppings, lan houses, bares, ruas e praças públicas onde ocorrem paquera e 

"caça" (SIMÕES; FRANÇA; MACEDO, 2010, p.50). 

Simões; França e Macedo (2010, p.50) continuam relatando que Os 

estabelecimentos comerciais de lazer noturno da Vieira reúnem um público que se 

distribui de maneira relativamente segmentada, publico este que se diferencia pela 

faixa etária, que vai desde homens mais velhos até os jovens, barzinhos e 

comércios que se diferenciam também pela categoria de seus frequentadores, 

categorias relatadas pelos autores como os grupos dos homens com características 

femininas, drag-queens, travestis, garotos de programas, negros, entre outros. De 

acordo com os autores: 

A diversidade de pessoas e a razoável convivência são características 
recorrentemente apontadas pelos frequentadores da Vieira. Apesar das 
menções a alguns episódios de violência, é comum ouvir dos 
frequentadores uma visão positiva e harmônica da diversidade presente: a 
Vieira é "legal", porque "é democrática", "tem de tudo", "não tem 
preconceito". Como disse um jovem frequentador que se identificou como 
gay e negro: "É um lugar aberto, você anda de mão dada, você beija na rua, 
não tem pra se preocupar não, aqui você tá liberal, é um lugar que você se 
sente até feliz". 
[...] os frequentadores afirmam que na Vieira também se sente menos 
pressão e constrangimento para se adequar aos padrões e estilos de corpo 
e de vestimenta mais valorizados na cena gay de maior visibilidade: lá não 
se encontram exclusivamente "os homens musculosos, esculturais", nem 
apenas os "garotos descolados com a calça mostrando a cueca, ou com a 
camisinha apertada, magros e definidos". 
A diversidade presente abre espaço para parcerias entre diferentes, seja em 
termos de idade, cor/raça ou performance de gênero. É recorrente, por 
conta disso, a representação da Vieira como um lugar onde se pode 
encontrar a companhia de homens para sexo homossexual casual com 
grande facilidade. A visibilidade dos rapazes "da periferia" dentre os 
frequentadores da Vieira e a percepção que combina a predominância de 
classes populares com a alta oferta de possibilidades de encontros sexuais 
parecem se alimentar mutuamente. Na cena dos bares e boates gays 
paulistanos da moda paira um estigma em relação à região da Vieira e sua 
população, que as associa a um desvalorizado juízo moral, comportamental 
e estilístico (SIMÕES; FRANÇA; MACEDO (2010, p.51-52) . 
 

O estudo aponta também que o centro de São Paulo, mais 

especificamente a Vieira é um espaço procurado por muitos moradores de bairros 

longes estigmatizados, seja pelas suas condições financeiras, moradia, ou outros 

atributos depreciativos, portanto é um espaço democrático que acolhe estas 

pessoas em suas diferenças, mas que está longe de ser o espaço ideal por também 

estigmatizar e promover a vulnerabilidade.  De acordo com os autores Simões; 



 

 

França e Macedo (2010) esses dados sugerem que os pertencimentos em termos de 

cor/raça, gênero e sexualidade, mesmo informando uma escala de prestigio e 

desigualdade, mostram-se também instáveis, contingentes e situacionais. Ao que 

parece, estamos num terreno de múltiplas retóricas classificatórias, múltiplas 

negociações e múltiplos agonismos. 

Nesse sentido é importante ver o gueto como um local de apoio aos 

homossexuais, no qual podem exercer com mais segurança sua identidade social 

como aponta MacRae (1983, p.56-57): 

Os sentimentos de culpa e pecado que oprimem o homossexual são 
constantemente repostos por fatores sociais que o levam a se ocultar, a ter 
medo do ridículo, da prisão, do desemprego, do ostracismo por parte de 
amigos e familiares. 
O gueto é um lugar onde tais pressões são momentaneamente afastadas e, 
portanto, onde o homossexual tem mais condições de se assumir e de 
testar uma nova identidade social. Uma vez construída a nova identidade, 
ele adquire coragem para assumi-la em âmbitos menos restritos e, em 
muitos casos, pode vir a ser conhecido como homossexual em todos os 
meios que freqüenta. Por isso é da maior importância a existência do gueto. 
Mais cedo ou mais tarde, acaba afetando outras áreas da sociedade. 
 

O gueto nem sempre está localizado na região periférica da cidade, no 

caso de São Paulo o gueto está localizado no centro histórico, local este de maior 

facilidade e acesso a todos os bairros.  

De acordo com Puccinelli (2011), em São Paulo encontramos o 

shopping gay, a rua gay, o gueto gay. Nesse sentido a cidade de São Paulo, 

concentra cerca de quinze milhões de habitantes que se identificam e se separam 

pelas mais diferentes razões: gostos, poder aquisitivo, local de moradia, etc. A 

cidade também é conhecida pelas desigualdades sociais. E há cerca de dez anos 

ficou conhecida por possuir a maior Parada do Orgulho LGBT do mundo, que ocorre 

na Avenida Paulista.  

O shopping considerado gay de acordo com Puccinelli (2011, p.2) é o 

Shopping & Convention Center Frei Caneca, inaugurado em 2001 e que  é muito 

frequentado pelos homossexuais: 

Desde 2003, pelo menos, pode-se contextualizar uma maior divulgação de 
tal frequência devido a alguns acontecimentos relativos a descontinuidades 
da administração do shopping com seu público 'peculiar': neste ano um 
casal de homens foi convidado a se retirar do shopping por um segurança 
por estar trocando beijos em público, fazendo com que o local fosse alvo de 
processo com base em lei anti-discriminatória do estado de São Paulo e um 
protesto público na sua praça de alimentação intitulado beijaço. A partir de 



 

 

então o local passou a ser conhecido pela presença de gays, 
principalmente, ganhando apelidos que faziam referência a isso, como Frei 
Boneca e Gay Caneca.  

 

Essa ação demonstra ações que podem gerar o desenvolvimento 

enquanto processo, no sentido de que os homossexuais conquistaram um local para 

manifestar sua afetividade. Este shopping está localizado numa região muito 

frequentada por homossexuais, principalmente por ser  uma região de lazer com 

estabelecimentos comerciais destinados a um público LBGT ou gay-friendly termo 

utilizado pelo autor que justifica relatando gay-friendly é um expressão amplamente 

usada nos Estados Unidos para designar estabelecimentos que não discriminam 

homossexuais. 

De acordo com Puccinelli (2011), a Rua Frei Caneca também ficou 

conhecida pela prevalência da frequência de gays, incluindo também fluxos 

significativos na Rua Augusta, uma de suas paralelas, dotada de públicos 

diversificados, seja no poder aquisitivo, seja nas classificações por gênero, 

sexualidade e estilos de vida marcadamente diferentes (VEGA, 2008), no que se 

convencionou chamar marcadores sociais da diferença.  

Segundo Puccinelli (2011, p.3): 

[...] recentemente a Rua Frei Caneca tem ganhado destaque devido à 
polêmica criada em torno do projeto de oficializá-la como uma rua temática 
gay, apresentado por uma associação GLS, a qual pretende, além deste 
projeto (que inclui a 'revitalização' do logradouro), destinar parte de seus 
trabalhos para a área de saúde e acolhimento de pessoas em situação de 
rua, todos direcionados à comunidade homossexual. Essa é uma questão 
que se mostrou importante de ser explorada, e que até hoje gera 
discussões: a polêmica criada em torno do projeto de tornar a Rua Frei 
Caneca oficialmente gay.  

 

Desta forma percebe-se um empenho muito grande dos grupos e/ou 

movimentos gays na organização e reivindicação de espaço, de identidade, de 

reconhecimento e liberdade. De acordo com o autor a Rua Frei Caneca não foi 

oficialmente considerada uma rua temática e nem mesmo o Shopping Frei Caneca, 

entretanto é um local em que as pessoas sentem-se livres para andar e ser quem 

são, demonstrar afetividade e ter um gueto como referencia.  



 

 

Outros estudos demonstram que São Paulo oferece locais em que os 

homossexuais podem sentir-se livres, espaços estes conquistados a partir dos 

grupos e/ou movimentos gays da cidade.  

De acordo com Antunes e Paiva (2013, p.1130): 

O Centro [cidade de São Paulo] foi o primeiro "gueto" homossexual que se 
estabeleceu. A partir de 1970, como o estudo apurou, outras regiões típicas 
de classe média da cidade, como a região perto da Av. Paulista, e dos 
bairros Jardins, Pinheiros, Vila Madalena e Moema passaram a contar com 
locais de sociabilidade homossexual. A região central, também concentra há 
mais tempo uma maior ocorrência de moradia de homossexuais e com 
aluguéis mais baixos; apenas a partir de 1990 a região de classe média em 
torno do eixo Paulista - V. Madalena/Pinheiros também passou a ser 
escolhida. Essas concentrações, é importante notar, não podem ser 
caracterizadas como em outras grandes cidades (Nova York ou São 
Francisco, por exemplo) onde os bairros residenciais se transformaram 
também em espaços de resistência. 

Os bares do Centro eram visivelmente menos requintados, alguns tinham 
estilo "boteco", com balcão e mesas de ferro, paredes azulejadas e pouca 
iluminação. Observou-se maior frequência de homens mais velhos, vindos 
da periferia e muitos migrantes de outras regiões do país. Também era 
visível uma concentração maior de negros e mulatos. Observou-se que a 
escolha dos locais se dava também pela rede relacional e pela identificação 
com as subculturas vigentes, o que explicaria a escolha dessa região por 
homens que possuíam uma renda maior e que afirmaram que preferiam o 
Centro em função do tipo de pessoas que lá encontravam. Muitos homens 
relataram que não gostavam de frequentar bares dos Jardins, por não se 
identificarem com o clima de "ostentação", de "aparências". Alguns diziam 
que não se sentiam à vontade nesses locais em função da diferença de 
status socioeconômico - a discriminação vivida por homossexuais está 
atravessada no gueto por outros marcadores. Os bares centrais possuíam 
uma característica peculiar, compondo um ambiente quase "familiar", 
evidente ponto de encontro de velhos amigos e para fazer novos amigos 
com base na identificação. A violência era também mais presente no 
cotidiano dessa região e alguns locais tinham seu próprio esquema de 
"segurança". 

 

O estudo de Antunes e Paiva (2013) evidencia também os guetos sob 

diferentes aspectos que se distinguem, a partir das subculturas existentes em 

determinados locais; nos estudos apresentados demonstram que os bares e pontos 

comerciais da região dos Jardins são destinados aos homossexuais com maior 

poder aquisitivo enquanto o centro é destinado aos homossexuais de menor poder 

aquisitivo. Além das características apresentadas, como por exemplo a simplicidade 

do estabelecimentos da região central, fornece um espaço de mais intimidade de 

acordo com a pesquisa de Antunes e Paiva (2013). 

De acordo com Antunes e Paiva (2013) os valores e normas referentes 

à moda, consumo, conhecimento cultural e papéis de gênero eram diferentes entre 



 

 

as duas regiões, onde algo como uma subcultura se expressava na interação social 

e nos locais de sociabilidade. Desta forma, nos dois territórios, diferentes papéis 

interagiam nas redes sociométricas. 

A linguagem nativa dos frequentadores dos bares e boates do Centro 
nomeava TRAVESTIS, MICHÊS, BICHA VELHA ou TIAS, EXECUTIVOS e 
BOYS. A grande concentração de casas de prostituição e boates de sexo 
explícito fazia do Centro de São Paulo um espaço de convivência de 
homossexuais com prostitutas, michês, travestis, além de moradores de rua, 
que se mostrava pacífica, paz interrompida por furtos e garotos de rua 
(ANTUNES; PAIVA, 2013, p.1131). 

 

Desta forma, os autores relatam que as minorias conviviam 

pacificamente, e eles até observaram comportamentos mais desinibidos, 

exagerados ou mais afetados, de travestis ou de homens mais afeminados - e essa 

reprodução de papéis afeminados era bem mais visível entre os homens do Centro 

que buscavam parceiros masculinizados, bofes, indicando a complementação de 

papel. E ainda ressalta que as boates das duas regiões mantinham shows que 

animavam a noite dos frequentadores. As travestis tinham seu espaço garantido no 

Centro, o que não acontecia nos Jardins. Algumas boates e bares nos Jardins não 

permitiam a entrada de travestis.  

De acordo com o estudo de Antunes e Paiva (2013) nas boates e bares 

do Centro era também possível encontrar os bears - homens peludos e barrigudos - 

que eram o anti-protótipo do gay e outros tipos distantes dos chamados barbies dos 

Jardins. 

Assim, o desenvolvimento humano deve ser pensado de acordo com a 

realização de direitos humanos, incluindo assim as subculturas. Para Abib (2008, 

p.422): 

O conceito de desenvolvimento que foram exemplarmente apresentados na 
Declaração Dos Direitos Humanos refere-se à realização de direitos 
humanos. Coube ao Estado moderno a tarefa de realizá-los, e se houvesse 
logrado êxito o resultado teria sido a formação do cidadão que, ao lado do 
Estado, seria um coadjuvante privilegiado para levar adiante essa tarefa. O 
Estado e o cidadão seriam a garantia de uma sociedade livre e justa.  

 

Para pensar numa sociedade livre e justa é importante refletir a relação 

da política da alteridade, no qual tem um sentido moderno e outro pós-moderno. 

Desta forma, no sentido moderno, essa política visa à identidade nacional do 

Estado-Nação, reconhecendo-se ao mesmo tempo a existência das chamadas 



 

 

"subculturas" no interior desse Estado. Portanto, partindo deste  ideal da identidade 

nacional que permanece até hoje como a busca de um imaginário capaz de nos 

reconduzir às nossas raízes, seja para esclarecer a nossa história seja para dizer 

qual é o nosso lugar. As "subculturas" permaneceram à margem das identidades 

nacionais, reconhecidas, sem dúvida, mas marginais, sem maior valor.  

Já na pós-modernidade por advento da globalização, predominam as 

identidades supranacionais, com o subseqüente deslocamento das identidades 

nacionais para um segundo plano.  

A identidade nacional tornou-se local, uma posição antes ocupada pelas 
"subculturas". A busca por identidades gradualmente mais amplas, as 
identidades nacionais na modernidade e supranacionais na pós-
modernidade, tende a apagar diferenças, e por isso mesmo ocorre uma 
reação: as diferenças tornam-se aguçadas no seu esforço para não 
submergir em universos progressivamente mais abstratos e mais formais. 
Mas não é tão-somente disso que se trata. As diferenças tendem a 
proliferar. No sentido pós-moderno, a política da alteridade traz as 
diferenças para o plano principal do debate, as diferenças saem da sombra, 
das margens, do sem-valor, do que só a custo se tolera (ABIB, 2008, 
p.424). 

 

Foi através do movimento feminista que a política da alteridade veio à 

tona. São exemplos dessa política a política de gênero do feminismo, a política 

sexual de gays e de lésbicas, a política de grupos perseguidos por sua cor ou por 

suas crenças religiosas, entre outros.  Desta forma , os movimentos sociais são 

prévios à pós-modernidade.  

O sentido especificamente pós-moderno desses movimentos é a 
constatação de que o Estado falhou na defesa dos direitos dos excluídos e 
que também não é competente para promover os direitos às diferenças. É 
nesse exato sentido que a política da alteridade na pós-modernidade é 
vontade de incluir e de se aventurar pelos universos desconhecidos que 
herdamos da modernidade, uma cultura que, com suas grandes narrativas 
sobre o sentido e o destino da história do homem, transformou a razão em 
opressão do outro e em preguiça de pensar radicalmente o diferente. O 
sentido pós-moderno dos movimentos sociais só vem refletir e fortalecer a 
idéia de que uma política pós-moderna da alteridade se apóia em solo 
propício para aguçar e fazer proliferar diferenças (ABIB, 2008, p.225). 

 

O que nos leva a refletir a importância de uma ética de alteridade que 

de acordo com RIBEIRO (2011, p. 11): 

[...] a sensibilidade estética tem por base a percepção de que o outro é 
estranho, é a tomada de consciência de que ele é desconhecido. A partir 
daí é possível um deslocamento do olhar para este outro, buscando o gosto 
pela novidade, pelo incomum. A sensibilidade hermenêutica forma-se no 
dialogo, na escuta da voz do outro, na pesquisa sobre o outro e na 



 

 

percepção da estranheza de si. Já a sensibilidade política se dá pela 
resistência aos poderes circulantes do cotidiano. 

 

Pensar a inclusão dessas subculturas ou dar voz para estes indivíduos 

é buscar uma visão pós-moderna da alteridade, ou seja, uma política de direitos 

humanos. Nesse sentido se faz necessária uma defesa da diversidade, seja ela qual 

for, não no sentido de adequação, mas respeitando o próprio principio de alteridade, 

dando voz às diferenças. 

Nos estudos apresentados observa-se que ser gay em São Paulo, é 

diferente de ser gay no interior, uma vez que a metrópole oferece diferentes guetos, 

e oportunidades de liberdades para a comunidade LGBT, mesmo que ainda 

estigmatizada, são pontos de referência nos quais, os homossexuais podem se 

espelhar e buscar a liberdade ou a expressão da sua sexualidade.  

Deve-se considerar os aspetos culturais de cada região. Por exemplo, 

no documentário “O pior lugar do mundo para ser gay”, Scott Mills (2011) apresenta 

a ilegalidade da homossexualidade na Uganda, país do continente africano, no qual 

espancar e torturar é uma das penas que algumas pessoas podem ser submetidas 

caso sejam homossexuais, além de estar em votação a pena de morte. Destacando 

ainda que as pessoas que têm contato com homossexuais devem delatar senão 

também são submetidos as penas, nesse sentido os homossexuais são obrigados a 

viver em condições de extrema pobreza e sempre escondendo sua sexualidade para 

não correrem risco de serem penalizados ou mortos.  

Nesse sentido, o Brasil tem avançado muito comparado com países 

como a Uganda, entretanto, a diversidade de oportunidades e desenvolvimento 

ocorre de forma diferente em cada região do país. Portanto é importante ressaltar 

que Franca constitui-se em uma cidade média do interior paulista, com uma 

população de 318.640 habitantes (IBGE, sinopse do censo demográfico de 2010), 

encontra-se na região nordeste do estado de São Paulo, distante 400 Km da capital. 

A área total do município é de 609 Km2 e sua área urbanizada perfaz 84 Km2. É 

simultaneamente um centro sub-regional subordinado a Ribeirão Preto e um centro 

industrial especializado na produção de calçados masculinos, conhecida como a 

capital nacional do calçado masculino. 



 

 

De acordo com Sousa e Braga Filho (2006). No final da década de 

1920, Franca era a cidade do interior paulista com maior número de 

estabelecimentos produtores de calçados, contando com mão de obra de 

trabalhadores imigrantes.  E Franca se mantem até os dias atuais como sendo a 

capital do calçado masculino.  

Recebe grande influência da cultura mineira por ser uma cidade 

localizada na divisa do Estado de São Paulo com Minas Gerais.  E possui uma 

cultura católica muito forte, que se apresenta através dos rituais católicos como 

quermesses, procissões, folia de Reis etc.  

Ainda não foi publicado pelo IBGE o índice de homossexuais da 

cidade. Franca oferece poucas opções destinadas exclusivamente ao publico LGBT 

o que impacta diretamente na qualidade de vida dessa comunidade.  

 

4   QUALIDADE DE VIDA 

 

A qualidade de vida, é entendida enquanto fenômeno que se inter-

relaciona com as diversas dimensões do ser humano e de acordo com Minayo 

(2000, p.8): 

Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido 
aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, 
social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade 
de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada 
sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar. O termo abrange 
significados, que refletem conhecimentos, experiências e valores de 
indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, 
espaços e historias diferentes, sendo portanto uma construção social com a 
marca da relatividade cultural.  

 

Assim, Minayo (2000) ressalta três fatores que influenciam a visão de 

qualidade de vida. O fator histórico, que esta associado a um tempo, bem como ao 

desenvolvimento econômico, social e tecnológico; fator cultural, valores e as 

necessidades determinam as tradições; e fator de estratificação ou classes sociais, 

nesse sentido os padrões de bem-estar são estratificados e a ideia de qualidade de 

vida esta relacionada ao bem-estar das camadas superiores e a passagem de um 

limiar para o outro. 



 

 

Portanto, a noção de qualidade de vida está, por um lado,  relacionada 

ao modo, condições e estilos de vida e por outro, se relaciona com as ideais de 

desenvolvimento sustentável e ecologia humana. E ainda  relaciona-se ao campo da 

democracia, do desenvolvimento e dos direitos humanos e sociais.  

Nesse sentido a qualidade de vida pressupõe a capacidade de efetuar 

uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera 

como um padrão de conforto e bem estar, e está associada diretamente ao grau de 

satisfação encontrado nas relações sociais, ambientais, familiares e amorosas 

(MINAYO, 2000). 

Já a World Health Organization (1995) define qualidade de vida como 

uma percepção individual que está relacionada à posição da vida das pessoas no 

contexto dos sistemas da cultura e dos valores em que vivem e com relação a seus 

objetivos, expectativas, padrões e interesses. E ainda considera como um conceito 

amplo que pode ser modificado de acordo com os fatores, como saúde física da 

pessoa, estado psicológico, nível de independência, relacionamentos sociais, 

crenças pessoais e sua relação com o ambiente em que vive. 

Nesse sentido, de acordo com Minayo (2000) é importante ressaltar 

que nos estudos realizados com o tema de qualidade de vida são considerados para 

compor seu conceito valores não materiais, como amor, liberdade, solidariedade e 

inserção social, realização pessoal e felicidade. É importante, ainda, que se ofereça 

o mínimo de condições materiais para satisfazer as necessidades da vida humana, 

como alimentação, acesso a água potável, habitação, trabalho, educação, saúde e 

lazer. 

No esforço de criar um índice que possa medir o bem-estar das 

pessoas e sociedades, de forma sintética o Programa das Nações Unidade para o 

Desenvolvimento (PNUD) criou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que, de 

forma simplificada, soma e divide por três os níveis de renda, saúde e educação de 

determinada população. Assim a renda é avaliada pelo PIB real per capita; a saúde, 

pela esperança de vida ao nascer e a educação, pela taxa de alfabetização de 

adultos e taxas de matrículas nos níveis primário, secundário e terciário combinados.  



 

 

Minayo (2000, p.12) no entanto, relata que a “qualidade de vida não é 

definível exclusivamente a partir de critérios científicos ou técnicos”. Assim a 

discussão acerca da qualidade de vida é debatida no âmbito politico e social.  

[...] o tema qualidade de vida é tratado sob os mais diferentes olhares, seja 
da ciência, através de várias disciplinas, seja do senso comum, seja do 
ponto de vista objetivo ou subjetivo, seja em abordagens individuais ou 
coletivas. No âmbito da saúde, quando visto no sentido ampliado, ele se 
apóia na compreensão das necessidades humanas fundamentais, materiais 
e espirituais e tem no conceito de promoção da saúde seu foco mais 
relevante. Quando vista de forma mais focalizada, qualidade de vida em 
saúde coloca sua centralidade na capacidade de viver sem doenças ou de 
superar as dificuldades dos estados ou condições de morbidade. Isso 
porque, em geral, os profissionais atuam no âmbito em que podem 
influenciar diretamente, isto é, aliviando a dor, o mal-estar e as doenças, 
intervindo sobre os agravos que podem gerar dependências e desconfortos, 
seja para evitá-los, seja minorando conseqüências dos mesmos ou das 
intervenções realizadas para diagnosticá-los ou tratá-los (MINAYO, 2000, 
p.20). 

 

Assim, pode-se dizer que a qualidade de vida está relacionada com o 

padrão que a própria sociedade define e se mobiliza para conquistar, consciente ou 

inconscientemente, e ao conjunto das políticas públicas e sociais que induzem e 

norteiam o desenvolvimento humano, as mudanças positivas no modo, nas 

condições e estilos de vida (MINAYO, 2000). 

Desta forma, pensar em qualidade de vida é se deparar com os direitos 

à cidadania LGBT, um termo muito usado nos movimentos para salvaguardar a 

dignidade desta comunidade. A palavra cidadania vem do grego civitas e designava 

os moradores da cidade-estado. Ser cidadão, nesse conceito básico, é ser aquele 

morador da cidade que faz parte da sua organização política e social, participando 

das decisões.  

Marshall (1967) sugere que haja uma divisão em três partes do 

conceito de cidadania, que, segundo ele, está mais ligado à história do que à lógica. 

Nesse caso, são os elementos civis, políticos e sociais que se referem ao conceito 

de cidadania. 

Desta forma o elemento civil está relacionado à liberdade individual, o 

político, ao direito de votar e ser votado e o social, ao acesso ao bem-estar 

econômico e serviços sociais oriundos do Estado. 



 

 

Portanto, Mott (2005) por sua vez associa a cidadania LGTB com a luta 

por legitimar a diversidade, seu valor, o respeito à diferença, o convívio com as 

diferenças, a defesa das identidades sexuais e a preservação das particularidades 

culturais com igualdade de direitos sociais, políticos e econômicos. 

Nesse sentido os participantes dos grupos e/ou movimentos LGBT de 

Franca apontam que falta apoio do município, leis e políticas públicas voltadas para 

o LGBT, faltam leis relacionadas a violência, discriminação. E ainda falta um ponto 

de referencia para que os LGBT possam se apoiar, seja através de uma ONG ou de 

algum órgão, que os ajudem a se fortalecer e encarar alguns desafios.  

É importante ressaltar que os grupos e/ou movimentos sociais de 

direitos humanos LGBT no Brasil apresentam um histórico de conquistas de 

relevância considerável. E que têm seus aspectos positivos seja para ajudar na 

visibilidade da diversidade, seja para fortalecer o LGBT nas identificações.  A 

reflexão acerca das conquistas de direito não apagam sua importância na vida 

prática de diversidade brasileiros, mas abrem caminhos para construir um 

movimento mais abrangente, no que se refere a categorias identitárias mais 

eficazes, no que se refere à produção de leis que impeçam brechas hermenêuticas, 

e ao mesmo tempo mais humana no que se refere aos processos de 

despatologização de identidades de gênero e orientações afetivo-sexuais (MOTT, 

2005) . 

 

 

5   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Utilizou-se a pesquisa exploratória, que de acordo com Minayo (2000), 

visa fornecer maior conhecimento sobre o tema ou problema da pesquisa, sendo 

considerada apropriada para os primeiros estágios de investigação, como a 

familiarização, conhecimento e compreensão dos dados. 

Para tanto, optou-se pelo método qualitativo, que permite um 

aprofundamento maior em relação ao conhecimento dos participantes, além de 

estudar as características específicas apresentadas pelos mesmos.  



 

 

De acordo com Minayo (2000, p.22-23), as metodologias de pesquisa 

qualitativa são compreendidas como: 

[...] aquelas capazes de incorporar a questão do SIGNIFICADO e da 
INTENCIONALIDADE como inerentes aos atos, às relações e às estruturas 
sociais, sendo essas ultimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 
transformação, como construções humanas significativas.  

 

Segundo Minayo (2000), conduz, ainda, à descoberta de 

características e múltiplas dimensões da realidade. Portanto, compreender quais são 

as demandas, ações sociais e possibilidades de transformação, requer um olhar 

mais direcionado, levando em consideração todas as suas características e esta 

ação de pesquisar por sua vez, pode ser uma fonte de conhecimentos e de novas 

hipóteses. 

[...] a pesquisa qualitativa é considerada, basicamente, descritiva. As 
descrições são tratadas interpretativamente. Entretanto, algumas questões 
de ordem metodológica podem ser colocadas no que se referem aos 
procedimentos desse modo de pesquisa, tais como: como coletar os dados; 
como analisar os dados; como apresentar os dados e os resultados nos 
diferentes estágios de desenvolvimento da descrição; e como discutir os 
métodos usados (MARTINS; BICUDO, 2005, p.27-28). 
 

Nesse sentido, Minayo (2000) pontua que a pesquisa qualitativa 

constitui-se numa metodologia apropriada para desencadear um processo de 

conhecimento. É uma metodologia com pressupostos de participação democrática e 

dialógica, já que a interação entre pesquisador e pesquisado é de extrema 

importância neste tipo de pesquisa.  

 

Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, 
sim, compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua 
vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalham 
com a vivência, com a experiência, com a continuidade e também com a 
compreensão das estruturas e instituições como resultadas da ação 
humana objetiva. Ou seja, desse ponto de vista, a linguagem, as práticas e 
as coisas são inseparáveis (MINAYO, 2000, p.24). 
 

A autora acrescenta que a investigação qualitativa trabalha com 

valores, crenças, hábitos, atitudes, representações, opiniões e busca aprofundar a 

complexidade de fatos e processos particulares e específicos a indivíduos e grupos, 

além de corresponder um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  



 

 

A abordagem qualitativa é empregada para a compreensão de 

fenômenos caracterizados por um alto grau de complexidade interna, assim, o 

material utilizado é a palavra, que expressa: a fala cotidiana, discursos intelectuais, 

burocráticos, políticos e nas relações afetivas ou técnicas. Neste método procura-se 

interpretar o conteúdo das falas, ultrapassando a mensagem e conhecendo 

significados latentes.  

 
 
5.1   PARTICIPANTES DA PESQUISA  
 

A pesquisa foi aplicada a 7 integrantes  de grupos e/ou movimento gay 

de Franca, sendo eles 6 homens e 1 mulher, com idades acima de 18 anos. Aplicou-

se uma técnica de amostra não probabilística que de acordo com Mattar (1999, 

p.132) “amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da 

população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador no campo”.  

Nas técnicas não probabilísticas os indivíduos são selecionados de 

acordo com critérios julgados relevantes para um objeto particular de investigação 

estabelecido indutivamente. Não se trabalha com amostragem, mas com elementos 

(unidades elementares, básicas) e com categorias (unidades de informação) que 

atendem requisitos estabelecidos de acordo com as necessidades e o escopo da 

pesquisa (COHEN; MANION; MORRISON, 1989). 

Nesse sentido a seleção intencional ou por julgamento, em que 

participantes da pesquisa são selecionados por representarem as características 

relevantes da população em estudo. 

Considerando que de acordo com Minayo (2000, p.43) “a pesquisa 

qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir sua representatividade”, 

o critério para este tipo de pesquisa deve ser a obtenção de uma compreensão 

profunda e abrangente do grupo social estudado, possibilitando abranger a 

totalidade do problema investigando em suas múltiplas dimensões. 

Após a seleção dos sujeitos da pesquisa, foi realizado um contato 

inicial no qual apresentou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

A), e foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas individuais (Anexo B).  



 

 

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedeceram à resolução 

nº 466/2012 do Ministério da Saúde, referente à pesquisa com seres humanos, 

sendo respeitados: o sigilo quanto à pessoa e sua participação; a garantia de 

liberdade de escolha quanto à participação ou não na pesquisa, bem como a 

desistência de sua participação em qualquer momento da entrevista; e os cuidados 

com a manutenção da integridade pessoal e profissional.  

 

 

5.2   COLETA DE DADOS 

 

Utilizou-se um instrumento de pesquisa na forma entrevista semi-

estruturada, composta de um roteiro de questões. A entrevista semi-estruturada 

facilita a intervenção do pesquisador para mergulhar em assuntos não previstos e 

trazidos pelos sujeitos no momento da entrevista que despertam maior interesse 

para a pesquisa.  

De acordo com Lakatos e Marconi (2008, p.194) entrevista caracteriza-

se como uma “técnica que compreende o encontro de duas pessoas, em que uma 

delas obtém informações a respeito de determinado assunto estudado”.  

Biasoli-Alves (1998) ressalta que dentro do sistema qualitativo o 

pesquisador deve buscar apreender o significado das falas e comportamentos dos 

participantes da pesquisa, e relacionar ao contexto mais amplo em que se inserem. 

Em concordância com o autor, nesta pesquisa adotou-se uma metodologia que 

prima a liberdade de expressão dos sujeitos. 

A entrevista se adequa às características da pesquisa, uma vez que ela 

fornece um roteiro, que serve de base para que o pesquisador conduza a pesquisa e 

ao mesmo tempo permite que o participante apresente suas questões e se 

aprofunde no assunto. 

É importante ressaltar que a identidade dos participantes foi 

preservada, e as discussões serão na medida do possível estendidas a coletividade.  

 



 

 

5.3   ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após o contato inicial e apresentação do termo de consentimento, 

aplicou-se a entrevista semi-estruturada, sendo que a mesma foi analisada em 

concordância com seu conteúdo. De acordo com Lavile e Dione (1999, p.226) a 

analise de conteúdo significa que: 

O pesquisador decide prender-se às nuanças de sentido que existe entre as 
unidades de analise, aos elos  lógicos entre essas unidades ou entre as 
categorias que as reúnem, visto que a significação de um conteúdo reside 
largamente na especificidade de cada um de seus elementos e na das 
relações entre eles, especificidades que escapa amiúde ao domínio do 
mensurável.  

 

Nesse sentido, levou-se em consideração a entrevista, bem como a 

observação realizada no momento da mesma.  

 

6   RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Após a análise de dados as seguintes categorias foram criadas: 

QUADRO 2:  CATEGORIAS   

6.1    PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

6.2    MAPEAMENTO DOS GRUPOS E/OU MOVIMENTOS LGBT D E FRANCA 

6.2.1 Motivação 

6.3    ASPECTOS DA QUALIDADE DE VIDA DE HOMOSSEXUAI S FRANCANOS 

6.3.1 Sociabilidade 

6.3.2 Perspectiva de Futuro 

6.3.3 Ser gay em Franca 

Fonte:  Elaborado pelo autor  

 

 

6.1  PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 



 

 

Foram entrevistadas sete pessoas que participam das lideranças dos 

grupos e/ou movimento LGBT de Franca. No Quadro abaixo serão apresentados 

cada um dos entrevistados, descrevendo algumas de suas características, bem 

como, qual grupo e/ou movimento representa. 

 

QUADRO 3:  PERFIL DOS PARTICIPANTES   
Participante 1: Têm 35 anos, graduado em letras, com especialização, mora com o 

namorado, trabalha atualmente como agente administrativo, está num relacionamento 

amoroso há cinco anos, participa do Cine Mix Brasil.  

Participante 2: Têm 43 anos, graduado em psicologia, mora sozinho, trabalha 

atualmente como psicólogo, não está em nenhum relacionamento amoroso e organiza 

o Cine Mix Brasil e o Grupo de Apoio Fenix. 

Participante 3: Têm 44 anos, graduado em direito, com pós-graduação, mora com o 

irmão, trabalha atualmente como advogado e esta num relacionamento amoroso há 

sete anos, participa da Comissão da Diversidade da OAB de Franca e participou do 

Cereus. 

Participante 4: Têm 38 anos, possui o ensino superior incompleto, mora sozinha, 

trabalha atualmente como locutora de rádio, não está em nenhum relacionamento 

amoroso e organiza  duas festas na cidade, a Festa do Troca e a Festa Só Elas. 

Participante 5: Têm 45 anos, possui o ensino médio completo, mora com seu pai, 

trabalha como DJ e também é empresário, não está em nenhum relacionamento 

amoroso e participa da organização da Parada Gay de Franca. 

Participante 6: Têm 36 anos, está cursando publicidade, mora com três amigos, 

trabalha atualmente como promotor de eventos e faz shows como Drag Queen, não 

está em nenhum relacionamento amoroso e participa da organização da Parada Gay 

de Franca e participou do Cereus. 

Participante 7: Têm 42 anos, possui o ensino médio completo, mora com seu 

namorado, trabalha atualmente como administrador e também é empresário, está num 

relacionamento amoroso há três anos, participa do Grupo Budista da Diversidade. 

Fonte:  Elaborado pelo autor  

 

O perfil dos participantes da pesquisa é composto por seis homens e 

uma mulher, com idade entre 35 a 45 anos, três possuem o ensino superior 

completo sendo dois pós-graduados, outros dois possuem o ensino superior 



 

 

incompleto, e dois terminaram o ensino médio. Percebe-se ainda que dos sete 

participantes dois estudam atualmente, sendo que um está cursando o ensino 

superior e o outro esta cursando especialização.  

 

QUADRO 4:  Sexo dos Participantes 

SEXO QUANTIDADE 
Masculino 6 
Feminino 1 

TOTAL 7 
Fonte:  Elaborado pelo autor 

 

QUADRO 5:  Escolaridade 

ESCOLARIDADE  QUANTIDADE 
Ensino Médio Completo 2 
Ensino Superior Incompleto 2 
Ensino Superior Completo 3 
Pós-Graduação 2 

TOTAL 9 
Fonte:  Elaborado pelo autor 

 

Em relação à moradia observou-se que dois participantes moram com 

o namorado, dois moram sozinhos, um mora com o irmão, um com o pai e outro com 

amigos. Atualmente todos trabalham e alguns em mais de uma profissão, sendo 

elas: agente administrativo, psicólogo, advogado, locutor, promotor de eventos, 

empresário, DJ e administrador. 

 

QUADRO 6:  MORADIA 

MORADIA QUANTIDADE 
Sozinho 2 
Com o namorado 2 
Amigos 1 
Irmão 1 
Pai 1 

TOTAL 7 
Fonte:  Elaborado pelo autor 

 

QUADRO 7: : TRABALHO 

TRABALHO / FUNÇÃO  QUANTIDADE 



 

 

Empresário 2 
Agente administrativo/administrador 2 
Psicólogo 1 
Promotor de Eventos 1 
Locutor 1 
Advogado 1 
DJ 1 
Drag queen 1 

TOTAL 10 
Fonte:  Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que todos os participantes da pesquisa enquadram-se na 

fase adulta, a maioria tem seu trabalho definido, moram sozinhos ou com seu 

companheiro (a) e têm no mínimo instrução de nível médio.  

Dos participantes pode-se observar que três estão num relacionamento 

amoroso, de 3, 5 e 7 anos. E ainda fazem projetos para o futuro, demonstrando 

interesse em construir algo com o seu respectivo companheiro, incluindo a 

oficialização da relação através do casamento, destacando que dois já moram com 

seus namorados e um está programando morar.  

Nos relatos observa-se que cinco participantes já assumiram sua 

sexualidade, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente familiar e dois 

apenas assumiram sua sexualidade no ambiente de trabalho.  

Contudo, observou-se que todos passaram por uma fase de aceitação 

de sua sexualidade, cinco deles revelaram sua opção sexual para a família, que de 

certa forma facilitou o enfrentamento ao preconceito. Este apoio familiar demonstrou 

ter contribuído para que os participantes atuassem na luta contra a opressão ou 

discriminação. Dois ainda não revelaram sua sexualidade para a família.  

Os participantes que revelaram sua sexualidade para a família 

demonstraram que a maior dificuldade foi em relação à aceitação da sua mãe, 

destacando que embora os pais acabam demonstrado um impacto maior na 

descoberta da sexualidade do(a) filho(a), a mãe parece se fixar mais no processo de 

negação desta realidade.  

É engraçado o maior preconceito que eu tive que enfrentar foi em casa, foi 
com minha mãe. E é num lugar que você nunca poderia imaginar, o bullyng 
que eu sofri foi em casa (Participante 3). 

 



 

 

Com o passar do tempo, minha mãe percebeu, no começo foi complicado, 
me lembro dela perguntar: - Então você fica de sem “vergonhisse” com 
mulher? e eu disse sim, mãe eu gosto de mulher e você não pode mudar 
isso. Acho que foi mais fácil lidar com isso por não morar mais com ela, e ai 
não tivemos muitos confrontos. Atualmente ela até sabe da minha opção 
sexual, mas não tocamos no assunto (Participante 4). 

 

No começo minha mãe não entendia meu jeito, tentava falar pra eu agir 
como menino, demorou um pouco pra ela aceitar, mas acho que não 
encontrei muita dificuldade, tenho amigos que passaram por situações mais 
complicadas que eu (Participante 6). 

 

Todos os participantes relatam que possuem amigos, e que contam 

com o apoio destes. A maioria demonstrou ainda que só conseguiu aceitar a sua 

condição sexual devido ao apoio dos mesmos. Outro impasse apresentado quanto a 

sexualidade é a questão da religião, no qual pelo menos dois participantes se 

depararam com a divergência e não aceitação pregada pela religião, que julga a 

sexualidade como um comportamento imoral.  

Bom eu tive dificuldade de aceitar a minha sexualidade por ter sido 
testemunha de Jeová, e nesse período, achava este comportamento errado, 
até a masturbação era considerada pecado, levou um tempo para eu 
romper com a Igreja e um tempo depois passei a aceitar minha sexualidade 
(Participante 1).  

 

[...] eu comecei a namorar com 30 anos, até então eu era da igreja Mórmon. 
[...] A igreja Mórmon foca muito na família, e meu grande projeto sempre foi 
ter a minha família, a igreja não aceita a homossexualidade (Participante 3).  

 

 

6.2    MAPEAMENTO DOS GRUPOS E/OU MOVIMENTOS LGBT DE FRANCA 

 

A pesquisa aponta a existência de alguns grupos e/ou movimentos 

LGBT de Franca, que são: Parada Gay de Franca, Cereus, Cine Mix Brasil, 

Comissão da Diversidade da OAB de Franca, Grupo Fenix, Festa do Troca, Festa 

Só Elas e Diversidade do Budismo.  

 

 

Parada Gay de Franca 



 

 

A Parada Gay de Franca é organizada por um grupo de pessoas que 

organizam e financiam o evento, sem a ajuda do Município. Ela é realizada no 

Parque Fernando Costa. Seu objetivo de acordo com os organizadores é trazer a 

visibilidade para a Comunidade LGBT, bem como fomentar discussões acerca dos 

seus direitos.  

A Parada Gay de Franca é um movimento que foi organizado a partir 

do ano de 2009, de acordo com as informações dos participantes 5 e 6; este 

movimento não ocorreu no ano de 2014 por falta de verba. O grupo conta apenas 

com recursos próprios, por não terem constituído uma ONG não recebem apoio da 

Prefeitura Municipal da cidade. 

A parada é como o carnaval, uma forma de mostrar sua cultura. O evento é 
realizado no Parque Fernando Costa porque fica mais barato para nós, e 
também é mais fácil de controlar alguma questão de violência que possa 
surgir, já que contamos com pouco efetivo da Policia Militar. Para que você 
entenda, o custo do aluguel de um trio elétrico para andar pelas ruas da 
cidade, como era nosso desejo, girava em torno de R$ 7.000,00, já para 
organizar o som dentro do parque ficava em torno de R$ 5.000,00. Temos 
poucas colaborações e se algum politico nos apoia financeiramente, ele 
pede que seu nome não seja mencionado para não ser associado ao 
movimento Gay. E depois do incidente da Boate de Santa Maria, a 
Prefeitura começou a fazer uma série de exigências, como o alvará para a 
realização da festa, mesmo sendo no Parque Fernando Costa que é 
Municipal, este alvará inclui uma despesa alta, como projeto e planta do 
local.  Por isso em 2014 ano não fiz parte da organização e em 2013 
tivemos um incidente que resultou na morte de uma pessoa, embora a 
investigação tenha apurado que era um problema fora da Parada mas que 
infelizmente foi resolvido no dia do nosso evento (Participante 5). 

 

É importante ressaltar que a partir de uma estrutura hierarquizada, o 

Movimento LGBT vai se ramificando a fim de ter uma atuação mais focal nas 

inúmeras regiões do Brasil; daí a existência de 141 organizações não-

governamentais, cujo objetivo é promover a cidadania e construir uma democracia 

sem quaisquer formas de discriminação, com o intuito de afirmar a livre orientação 

sexual e identidade de gênero.  

Nesse sentido, uma das formas de se fazer política LGBT é a chamada 

Parada do Orgulho LGBT, que já se tornou oficial na agenda de vários estados e 

municípios do país. De acordo com Murilo Sarno – vice-presidente da Associação da 

Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros (APOGLBT), em 

entrevista a Mídia alternativa “Vírus Planetário” (VIANA, 2008, p.4): 



 

 

O ganho maior é a visibilidade. Não se consegue ignorar uma manifestação 
pacífica de três milhões de humanos no planeta. Então, essa foi a coisa que 
mais chamou a atenção e as pessoas percebem. E isso é uma coisa 
curiosa: nós checamos sempre como está isso ao redor do mundo e nós 
encontramos, no ano passado [2007] e retrasado [2006], questões de 
homofobia levadas para a mídia na China e no Japão. Em lugares que nem 
se falava a palavra, de repente, ela surge.  

 

Nesse sentido a divulgação da homofobia e do que ela trata, auxilia o 

Movimento LGBT a se inserir nas discussões e fomentar o debate sobre as “novas 

formas” de sexualidade, conjugalidade e afetividade.  

 

Cereus 

Alguns grupos começam a ser instituídos na cidade de Franca, embora 

sem muito sucesso; o Grupo Cereus, de acordo com informação dos participantes 3 

e 6, recebeu este nome Cereus que é uma espécie de cacto que fornece agua nos 

lugares de seca, e este é proposito deste Grupo fornecer conhecimento acerca da 

sexualidade. O grupo foi organizado no inicio de 2013, quando os seus membros 

reuniam-se quinzenalmente para debater assuntos sobre a temática LGBT, desde a 

história da sexualidade até os preconceitos que enfrentam. Composto por 15 

participantes, que se encontravam aos sábados à tarde numa escola da cidade, o 

objetivo era constituir um grupo e fortalecer o mesmo para formar uma ONG que iria 

defender os direitos LGBT.  

Segundo o participante 6, o Grupo Cereus, não era um grupo oficial. Nós 
nos reuníamos numa escola, e discutíamos assuntos e curiosidades sobre a 
sexualidade, debatíamos questões ligadas ao preconceito, porém ainda não 
tínhamos oficializado e formulado a ONG, porque estávamos estudando 
como faríamos isso. Surgimos em 2013, éramos um grupo de amigos e 
começamos a nos movimentar para formar a ONG, entretanto, não 
conhecíamos os aspectos legais, e pensamos que seria importante antes de 
formalizar criar um ritual, um habito de nos organizamos, mas o grupo se 
dissipou, e atualmente algumas pessoas ainda querem se organizar para 
dar continuidade às reuniões (Participante 6). 

 

O Cereus é um cacto que tem no nordeste que quanto mais seco mais ele 
floresce e ai representa a aridez que o pessoal vive e ainda assim continua 
sobrevivendo e lutando. Nesse grupo fazíamos estudo, lá os meninos 
contavam a historia da homossexualidade, evolução, os direitos garantidos, 
era muito gratificante. Nós fazíamos sábado sim e sábado não, nos 
encontrávamos numa escola, mas o pessoal começou a brigar entre si, e 
também o pessoal da escola começou a criar empecilhos para estarmos lá, 
e como não tínhamos lugar próprio o pessoal começou a distanciar e 
dispersar (Participante 3).  



 

 

 

Percebe-se que o Cereus pode ser definido como um novo movimento 

social, na medida em que se articula através de redes constituindo pautas 

reivindicatórias coletivas, convergindo interesses, organizando ações conjuntas e 

buscando visibilidade social, que busca legitimar acima de tudo as diferenças que 

compõe um grupo heterogêneo, e que possuem a característica em comum de não 

fazer parte da classificação heteronormativa impostas nos dias atuais.  

Os novos movimentos sociais não partem da visão de particularizar e 

individualizar os movimentos, sem ao menos levar em consideração que a própria 

subjetividade e individualidade apresentam-se contextualizadas numa teia de 

relações sociais. Neste sentido, os movimentos sociais agem inicialmente como 

mediadores no processo de busca de respostas às interrogações suscitadas no dia-

a-dia, projetando-se para uma perspectiva ainda maior.  

Os “novos” movimentos sociais buscam possibilitar aos indivíduos a 

sociabilidade coletiva e plena de sentido, necessitando ainda construir e desenvolver 

ações para além das formas atuais de sociabilidade. 

Apesar de não haver uma definição única e universalizante de 

movimentos sociais GOHN (1997) entende que representam o conjunto de ações 

coletivas dirigidas tanto à reivindicação de melhores condições de trabalho e vida, 

de caráter contestatório, quanto inspirado pela construção de uma nova 

sociabilidade humana, o que significa, em última análise, a transformação das 

condições econômicas, sociais e políticas fundantes da sociedade atual. 

 

Cine Mix Brasil 

O objetivo do Cine Mix Brasil é apresentar a sociedade por meio de 

uma mostra de curta e longa metragem a temática LGBT, no qual as pessoas 

podem se identificar e/ou conhecer algumas das realidades vivenciadas por esta 

comunidade.  

De acordo com os participantes 1 e 2,  o Cine Mix Brasil, encontra-se 

na 7ª. edição, sendo que ele foi fundado em 2008, e além de apresentar a realidade 

LGBT, trabalha  questões relacionadas a prevenção de DST. O Projeto é uma ação 

do SESC - Serviço Social do Comercio em parceria com o Governo do Estado de 



 

 

São Paulo; no município de Franca há também uma parceria com o Senac – Serviço 

Nacional de Aprendizagem; com a Secretaria Municipal de Saúde/ Centro de 

Prevenção em DST/aids e o  CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento. O 

Projeto inicia-se primeiramente nas Capitais, no Rio de Janeiro e São Paulo e 

estende-se em 2008 para o interior, ocorrendo anualmente. 

Mix Brasil 7ª edição acontece desde 2008, e a ideia é trabalhar a prevenção 
dentro dessa população, mas também propiciar que as pessoas conheçam 
um pouco mais da realidade dos homossexuais, das travestis, das lésbicas. 
Até para ver que todos têm sofrimentos, têm angustias e que são pessoas, 
e não só sexo, faz parte a sexualidade, mas não é só isso.  Não contamos 
com um publico grande, mas ainda vamos insistir fazendo divulgação, faz 
parte da nossa cultura (Participante 2). 

 

O intuito do projeto é de levar a reflexão e discussão da diversidade sexual, 
por meio do cinema, além de conscientizar sobre a importância da 
prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (Participante 1) . 

 

 

Grupo de Apoio Fenix 

O Grupo Fenix é mais um Projeto desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Saúde/ Centro de Prevenção em DST/aids e CTA - Centro de 

Testagem e Aconselhamento de Franca. Este consiste num grupo de apoio a 

travestis e homossexuais. Existe há cerca de 15 anos e de acordo com informações 

do participante 2, seu foco é trabalhar a prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis. De acordo com o um líder do grupo, ele surge na unidade básica de 

saúde do Jardim Paulista, com uma assistente social e uma enfermeira, que 

começaram a reunir-se com as travestis que iam buscar camisinhas, eles se reuniam 

uma vez por mês, em seguida o grupo se estendeu aos homossexuais e passou a 

ser realizado na sede do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento . 

Grupo Fenix são reuniões que acontecem na primeira quarta-feira do mês, 
as 19H00 na sede do CTA e discutimos questões de cidadania e prevenção, 
questões ligadas a vida do LGBT, embora o maior enfoque seja a 
prevenção (Participante 2).   

 

 

Grupo Budista da Diversidade 



 

 

O Grupo Budista da Diversidade surgiu em 2013, ocorrendo reuniões 

quinzenais na casa dos participantes. O grupo se reúne para trocar experiências e 

falar de seus sentimentos, tanto em relação a religião quando em relação as 

vivências das suas sexualidades, de acordo com informações do participante 7.   

Veio uma orientação do Japão, através do jornal que a gente assina, que é 
do budismo, parabenizando o grupo de homossexuais budistas nos Estados 
Unidos de ter feito reuniões em grupo só de homossexuais, e ali sentimos 
um privilégio porque a gente percebeu que nossa própria religião nos 
apoiava. Então até para acolher os homossexuais que queriam ter uma 
religião a gente achou melhor criar este grupo e fazer convites para várias 
pessoas homossexuais que queriam ter uma religião, mas tinham medo de 
serem massacrados dentro dela, então nos fizemos, e deu super certo 
porque muitos vieram nas reuniões e acharam interessante: nossa que 
bacana eu poder falar de mim, da minha sexualidade e ao mesmo tempo ter 
uma religião (Participante 7).  

 

É importante ressaltar que a convivência em grupo composto por 

pessoas com questões semelhantes proporciona uma experiência que pode 

desenvolver um clima de muito valor terapêutico. Isso ajuda os participantes a 

quebrarem barreiras criadas por sentimentos de solidão e isolamento, especialmente 

pela possibilidade de feedback e sugestões construtivas de outras pessoas que 

vivenciam os mesmos problemas. O grupo de apoio gera um conforto nos 

participantes que podem se fortalecer e se vincular. Além de receber suporte do 

grupo, cada participante também expõe suas experiências às outras pessoas, 

demonstrando que a convivência em grupo contribui para o crescimento de todos. 

Nesse sentido o grupo de apoio proporciona relações horizontais: 

permitindo uma troca e reforçando uma convivência social; exerce um importante 

papel no rompimento do isolamento individual; e são formas de ativar e estreitar as 

redes sociais. 

 

Festa do Troca e Festa Só Elas 

Uma forma de socialização são as festas promovidas para o público 

LGBT. A participante 4 relatou que organiza duas festas em Franca, uma é a Festa 

do Troca que ocorre uma vez ao ano e a outra é a Festa Só Elas, que ocorre duas 

vezes ao ano, estas festas são fruto da união de amigos que sentiam falta de um 

espaço para se reunir, conhecer pessoas e expressar um pouco da sua liberdade. 



 

 

Ambas não visam lucros, e são destinadas a um grupo pequeno de pessoas, para 

não perder o aspecto de intimidade.  

Primeiro começamos com a festa do Troca, éramos um grupo de amigos e 
os meninos sempre brincavam, se vestiam de mulher, mas não tinha 
espaço para se expressar, aí numa destas reuniões surgiu a ideia, não com 
o intuito de lucro, mas de reunir pessoas, já que a cidade não oferece um 
espaço para nós. A festa é para um grupo seleto de amigos e amigos de 
amigos, e já está na terceira edição, começou em 2012.(Participante 4)  

 

Já a festa Só Elas, começou por não termos um espaço para as meninas se 
conhecerem, quando íamos a boate sempre tinha muitos homens, mas 
mulheres eram poucas, e conversando com algumas amigas resolvemos 
fazer uma festa onde homem não entra, já tivemos 3 edições e fazemos 2 
vezes ao ano, tendo inicio em 2013 (Participante 4). 

 

Comissão da Diversidade da OAB de Franca 

Para garantir e tentar assegurar a integridade do LGBT, existe um 

Grupo, a Comissão da Diversidade da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)  de 

Franca, que tem o objetivo de promover estudos e informações para os grupos,  

preparar os advogados em relação às questões LGBT, e também para informar os 

LGBT dos seus direitos. Surgiu primeiramente em São Paulo, através de uma das 

bandeiras da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Dada a importância dessa 

temática formularam a Comissão da Diversidade.  Logo a ideia se espalhou pelo 

estado e em Franca surgiu em agosto de 2011.  

As pessoas estão bem intencionadas porém não sabem bem com  quem 
estão lidando, não conhecem a comunidade. E você percebe que o aluno lá 
da escola Sudário precisa de política pública, e por isso o papel da 
comissão é levar informação para quebrar ou minimizar o preconceito 
(Participante 3).  

 

De acordo com a presidente da Comissão de Diversidade de OAB, 

Maria Berenice Dias (2012, p.9): 

Para uma sociedade cada vez mais consciente de seus direitos, nada, 
absolutamente nada justifica a omissão do sistema jurídico frente à 
população formada por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, 
transgêneros e intersexuais. Assim, surge a aprovação de uma lei que 
assegure a essa significativa parcela de cidadãos o direito à vida; à 
integridade física e psíquica e à inclusão social. Também é indispensável o 
reconhecimento legal de seus vínculos afetivos o que, nada mais é do que a 
garantia do direito à felicidade. Um direito fundamental de todos, 
independente da orientação sexual ou identidade de gênero. 

 



 

 

Maria Berenice Dias (2012) também propõe o direito homoafetivo o 

qual apresenta um Estatuto da Diversidade que pressupõe questões de 

discriminação, licença natalidade, casamento e união-estável, direto à livre 

orientação sexual, à igualdade e a não discriminação, à convivência familiar, à 

identidade de gênero, à saúde, aos direitos previdenciários, à educação, ao trabalho, 

à moradia, acesso à justiça e a segurança. E ainda apresenta aspectos relacionados 

aos meios de comunicação, relação de consumo, dos delitos e das penas, políticas 

públicas e legislação infraconstitucional.  

Nesse sentido cada grupo ou movimento apresentado impacta a 

sociedade de alguma maneira, alguns impactos são pequenos, mas ainda 

constituem meios de transformação.  

 

6.2.1 MOTIVAÇÃO DOS PARTICIPANTES EM INTEGRAREM O GRUPO E/OU 

MOVIMENTO LGBT 

 

Os participantes da pesquisa apresentam suas motivações em 

participarem dos grupos e/ou movimentos sociais, nos quais sobressai o orgulho de 

sua própria identidade, seja diante dos seus próprios enfrentamentos ou diante da 

dor do outro, manifestadas através do desejo de lutar pela igualdade, ou melhor 

dizendo, pela equidade.   

Eu tenho orgulho de ser gay, sou quem eu sou, sei que muitas vezes não 
falo sério, sou de muita risada, acho que você nunca me viu falando sério, 
mas tenho orgulho da minha sexualidade e por isso luto para que as 
pessoas encontrem uma cidade melhor e possam viver coisas que eu deixei 
de viver (Participante 5). 

 

Em primeiro lugar minha motivação em participar deste grupo é porque eu 
sou gay, desde muito cedo assumi minha sexualidade, não tive problemas, 
mas vejo amigos que sofrem com isso, eu quero ajuda-los, e ajudar as 
pessoas que tem dificuldade de aceitação, eu  me sinto um militante e esta 
é minha maior motivação (Participante 6). 

 

Meu desejo é propiciar mesmo que de forma indireta um espaço para a 
discussão sobre a diversidade sexual e que se possa educar a sociedade 
em relação  ao tema homossexualidade no intuito  de diminuir o preconceito 
(Participante 1). 



 

 

Sou motivado por ser homossexual, é algo que eu gosto e eu tô aí pondo a 
cara em tudo e lutando mesmo, porque eu acho que a gente tem que 
engajar em alguma coisa (Participante 2). 

 

Sou motivado pela troca de experiência, tanto com casais gays, como gays 
solteiros. Então quanto aos casais nós conversamos, compartilhamos 
vivências, às vezes eu estou passando pelo mesmo problema com meu 
namorado que aquele casal já passou e por isso eu consigo ver uma luz 
que antes não via, acho isso importante. E também aqueles que vêm 
sozinhos ouvindo as experiências dos outros começam a ter uma outra 
visão sobre a vida (Participante 7). 

 

Adoro trabalhar com música e neste momento sinto livre de qualquer 
preconceito e penso que quero compartilhar isso com as pessoas 
(Participante 4). 

 

Penso em poder ajudar, por exemplo, aquele menino que está fazendo o 
tiro e que teve que sair de casa porque é gay, isso aconteceu esta semana 
sabe. E ai pra onde ele vai, pra começar a beber e a usar droga é muito fácil 
porque não tem o respaldo da família, e de repente você se vê sozinho 
tendo que trilhar seu caminho. E sabe, gay mora sozinho não é pra fazer 
festa não, é porque a família geralmente não o quer em casa (Participante 
3) . 

 

Desta forma uma das reivindicações dos grupos e/ou movimento gay 

de Franca é para que o LGBT possa ter o mínimo de qualidade de vida e que possa 

desfrutar das mesmas oportunidades oferecidas aos heterossexuais, incluindo o 

direito de demonstração de afeto.  

 

 

6.3   ASPECTOS DA QUALIDADE DE VIDA DOS HOMOSSEXUAIS FRANCANOS 

 

Serão apresentados alguns aspectos da qualidade de vida dos 

homossexuais francanos que estão divididos em três itens: sociabilidade, 

perspectiva de futuro e ser gay em Franca.  

 

 

 

 



 

 

6.3.1 SOCIABILIDADE 

 

Ressalta-se a importância da compreensão de como é a convivência 

da Comunidade LGBT em sociedade e em que locais esses indivíduos estabelecem 

seus laços sociais, assim como seus relacionamentos amorosos.  

Os participantes da pesquisa trilham diversos caminhos para conhecer 

pessoas para um relacionamento, dentre eles estão boate/festa gay; barzinhos gays 

ou não; trabalho; cinema/teatro; internet, através de sites de relacionamento e chats; 

através de amigos e às vezes em lugares não específicos. 

 

QUADRO 8: LOCAIS EM QUE BUSCAM CONHECER PESSOAS PARA 
RELACIONAMENTO 

LOCAL  QUANTIDADE 
Boate/ Festa Gay 3 
Barzinhos 3 
Sem lugar específico  2 
Trabalho 2 
Cinema/teatro 1 
Amigos 3 
Internet 2 

TOTAL 16 
Fonte:  Elaborado pelo autor 

 

É importante frisar que na sociabilidade da Comunidade LGBT ocorre o 

processo de identificação, ou seja, as pessoas se identificam com as demais de 

acordo com suas historias de vida, estigmas, símbolos entre outros. Nesse sentido, 

as experiências individuais são entendidas como experiências a serem 

compartilhadas, a identificação representa o estar-junto e, ao mesmo tempo, dele 

decorre. De acordo com Nussbaumer (2008, p. 227): 

[...] a homossexualidade que, em princípio, é partilhada por todos, faz com 
que os integrantes dessas comunidades se identifiquem como iguais, seja 
através de histórias de vida, símbolos, ídolos ou vocabulário próprio, seja 
através do estigma que igualmente os atinge.  

 

E é através dessas identificações que a Comunidade constitui seus 

vínculos, estabelecendo assim laços afetivos de amizades e relacionamentos. 



 

 

Observa-se que todos os respondentes afirmam terem amigos, sendo que eles 

costumam encontrar-se com estes amigos em reuniões em suas casas, nos 

barzinhos héteros e gays, boate/festa, cinema.  

 

QUADRO 9: LOCAIS EM QUE COSTUMAM ENCONTRAR COM OS AMIGOS 
LOCAL  QUANTIDADE 

Boate/Festa 7 
Barzinhos 3 
Locais sociais 1 
Cinema/teatro 2 
Casa de Amigos 5 

TOTAL 18 
Fonte:  Elaborado pelo autor 

 

As pessoas buscam fazer novas amizades nos mesmos lugares em 

que costumam encontrar os amigos e conhecer pessoas. Através de algumas falas 

percebe-se que apesar de ter ambientes gays na cidade nem todos os participantes 

são adeptos a frequentar estes lugares.  

Encontro com meus amigos em barzinho, churrascos, festas, boate e no 
cinema... para fazer amizade vou em barzinhos, sempre tive dificuldades de 
conhecer pessoas (Participante 1). 

 

Costumo encontrar meus amigos no cinema, teatro, raramente em 
baladinha, às vezes em festas, eventos, eventos culturais e faço amizades 
nestes mesmos lugares (Participante 2). 

 

Costumo encontrar meus amigos em festinhas e reuniões, às vezes num 
café, não costumo ir em bares LGBT, vou em diversos lugares sociais, e 
sempre faço amizades através de amigos ou do trabalho (Participante 3). 

 

Encontro com meus amigos em festa, na casa de amigos e bares, e 
costumo conhecer gente nova nesses mesmos lugares (participante 4).  

 

Geralmente encontro com meus amigos nas boates e festas. Trabalho como 
DJ e sempre estou conhecendo gente nova  (Participante 5). 

 

Gosto de fazer amizades através de outros amigos, e também por trabalhar 
na noite sempre conheço muita gente... geralmente encontro com meus 
amigos na boate ou em festas, nas casas de amigos, reuniões, somos muito 
próximos e nosso grupo sempre mantém contato e sempre estamos juntos 
(Participante 6). 

 



 

 

Costumo encontrar com meus amigos nos barzinhos... eu não frequento 
boate (Participante 7). 

 

A partir da pesquisa elaborou-se uma descrição dos lugares 

frequentados pela Comunidade LGBT de Franca que revelou apenas dois ambientes 

exclusivos para a Comunidade LGBT, uma boate e um bar.  

Nesse sentido, é importante conceituar território para compreender o 

que acontece nesses espaços de convivência LGBT. Raffestin (1993) apresenta o 

conceito mais abrangente, no qual define o território de forma mais ampla, como 

sendo formado a partir do espaço:  

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em 
qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente 
(por exemplo, pela representação), o ator territorializa o espaço 
(RAFFESTIN, 1993, p. 143). 
 

Nesse sentido, Santos (2002) ressalta o conceito de espaço, 

colocando-o como uma categoria histórica, compreendendo-o como sendo: 

[...] um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado 
e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais que 
estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através de 
processos e funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças 
cuja aceleração é desigual (SANTOS, 2002, p. 153). 
 

De acordo com Souza (1995), o termo território pode ser 

(des)construído nas mais diversas escalas, desde a local até a global. Pode-se 

perceber ainda a interferência que exercem os atores e agentes sociais, 

independente da escala, atuando na formação territorial, podendo ser caracterizados 

como um DNA territorial, no qual esse DNA corresponde desde a população de um 

determinado país, até os homossexuais que delimitam e compartilham de um 

determinado espaço, ou seja, de grupos, independente da escala analisada.  

Souza (1995) complementa a discussão mostrando que o espaço é 

apropriado, ocupado por um grupo social, delimitando o território em diversas 

escalas e de diferentes modos. Portanto, segundo o autor a ocupação desse 

território é vista como algo gerador de raízes e identidade, onde em determinado 

momento esse grupo não poderá mais ser compreendido sem o seu território. Ainda 

de acordo com Souza (1995), os territórios se apresentam como “relações sociais 



 

 

projetadas no espaço” ressaltando a importância da territorialidade, que seria “aquilo 

que faz de qualquer território um território”. 

Nesse sentido é importante compreender o território como algo 

construído a partir do espaço e formado a partir de territorialidades, sendo 

caracterizado ainda por uma relação de poder exercida por determinados atores 

sobre um determinado espaço, podendo ser construído em diversas escalas e 

imbuído de identidade.  

Assim estes territórios apresentados pelos participantes são os locais 

em que os LGBT podem expressar livremente sua sexualidade, nesses ambientes 

abrigam diversas categorias/tribos da Comunidade LGBT. Estes locais são 

exclusivos aos LGBT que também acolhem os heterossexuais.  

É importante ressaltar que o bar e a boate foram apontados por cinco 

participantes como uns dos poucos lugares em que pode-se expressar livremente a 

sua sexualidade, o que difere da metrópole que oferece diversas opções como 

bares, boates e outros estabelecimentos, que são frequentados de acordo com os 

estilos, categorias e preferencias do seu publico.  

Na cidade de Franca temos a boate gay  e um barzinho gay, entretanto 
acredito que o gay francano ainda vive em guetos, não há um espaço que 
se possa viver livremente pois até nesses espaços entendidos como gays 
ainda há restrições de comportamento (Participante 1). 

 

A cidade oferece uma boate e um barzinho, mas localizados em guetos, eu 
não tenho o hábito de frequentar (Participante 2) . 

 

A cidade oferece poucas opções, tem um barzinho que fica localizado na 
periferia, e uma boate que sempre muda de endereço (Participante 4). 

 

É importante ressaltar que dois participantes falam do gueto, o que 

reforça a imagem de que o gueto pode colaborar a principio para a aceitação da 

sexualidade, no qual o individuo pode encontrar pessoas que vivenciam sentimentos 

iguais aos seus.  

O participante 2 diz que não frequenta gueto, entretanto ele é 

responsável por dois importantes grupos e/ou movimentos LGBT de Franca, que 

talvez não tenham prosperado pela falta de interação e aproximação dessa liderança  

com a realidade vivenciada pela comunidade LGBT.  O que reforça a necessidade 



 

 

de identificação e de perceber que a pessoa que está a frente desta organização é 

alguém que vivencia as mesmas questões que a comunidade, é da mesma origem, 

fala a mesma “linguagem”.  

Outros bares também foram citados pelos participantes como locais de 

encontros, tanto para fazer novas amizades como para encontrar os amigos já 

existentes; estes espaços não são destinados ao público LGTB, e alguns possuem 

seguranças que demonstram homofobia.  

O participante 1, relata: uma vez eu fui em um bar com uns amigos e pude 
perceber a discriminação do segurança quando se aproximaram dois 
homossexuais com trejeitos femininos, ele indicou uma mesa para eles, e 
assim que os “meninos” saíram ele disse bicha tem que sentar longe 
mesmo, bem afastado, deixa que os melhores lugares para nós não é 
verdade?, neste momento fui tomado pela raiva mas não consegui 
manifestar minha indignação e fiquei mal com isso.  

 

Esta fala demonstra a importância do gueto, de um lugar em que a 

pessoa possa ter liberdade de ser livre e se expressar mais naturalmente, não que o 

gueto iria eximir o preconceito, mas ele permite que a pessoa possa se manifestar 

mais livremente, demonstrando o seu descontentamento em relação ao ocorrido.   

 

 

6.3.2 PERSPECTIVA DE FUTURO  

 

Os participantes da pesquisa planejam seu futuro incluindo sonhos e 

apresentando seus desejos de lutar pela Liberdade de ser quem são, seja através 

da constituição de famílias, através de criação de ONGs, ou até mesmo a realização 

de metas individuais como a constituição de um casamento propriamente dito, 

assegurando seus direitos estabelecidos por lei, ou a realização de viagens e 

aquisição de bens.  

Meus planos são estudar, crescer no meu trabalho e comprar uma casa 
(Participante 1). 

 

Tenho muitas metas e alguns sonhos.  Um deles é lutar e fortalecer a 
questão LGBT como um todo, porque aqui em Franca é complicado 
(Participante 2) .  

 



 

 

Meu grande sonho desde que eu tinha 19 anos era ter uma família, a minha 
família (Participante 3). 

 

Meu sonho inclui crescer profissionalmente, fazer um curso de dublagem 
profissional. E também sinto falta de ter alguém, mas atualmente isso ainda 
não aconteceu (Participante 4). 

 

Quero fazer uma viagem para o exterior, conhecer lugares novos. Não faço 
planos de relacionamento porque sou DJ e que namorado vai aceitar ficar 
sozinho em casa no fim de semana a noite enquanto eu toco? (Participante 
5) 

 

Meus planos incluem terminar a faculdade e tenho muita vontade de montar 
uma ONG LGBT em Franca e lutar pelos nossos direitos (Participante 6). 

 

Eu tenho planos sim. Ter uma condição de vida melhor, sei lá o gay sofre 
menos quando tem uma situação financeira melhor (Participante 7) . 

 

Os participantes possuem metas para o futuro, sendo que dois deles 

estão muito envolvidos com a Comunidade LGBT e demonstram o desejo de 

fortalecer o movimento, lutando assim pelos seus direitos.  

 

 

6.3.3 SER GAY EM FRANCA 

 

Outro aspecto abordado pela pesquisa foi questionar aos participantes 

como é ser gay em Franca. Os participantes relataram o preconceito que enfrentam 

e a dificuldade de explorar sua liberdade de expressão, de expressar sua 

afetividade.  

Ser gay em Franca é difícil por se tratar de uma cidade pequena e de 
pessoas muito preconceituosas e por não haver espaços voltados para o 
público gay (Participante 1). 

 

[...] claro que a gente sofre os preconceitos, as discriminações de uma 
cidade de interior, apesar de não ser tão pequena, ainda tem uma questão 
muito forte de pessoas arraigadas,  sabe coisa de interior, mas não sinto 
dificuldades vivo bem,  vou  nos  lugares que   eu quero ir e não tenho  
grande problemas (Participante 2). 

 

Pra mim não é difícil, já tenho uma boa aceitação do meio em que eu 
convivo. Entretanto ser gay em Franca é uma coisa difícil, porque quando 



 

 

se tem condição é mais fácil por conta dos lugares que você frequenta, por 
conta das pessoas que você conhece. Agora para aquele menino que mora 
na periferia, lá a situação é muito difícil o preconceito é muito acentuado 
(Participante 3). 

 

Não acho difícil não, nunca encontrei muita dificuldade, Penso que é pelo 
fato de eu ser menina, nunca passei por nenhuma situação de 
constrangimento, e ai penso que ser gay em Franca é normal (Participante 
4). 

 

Ser gay em Franca é ter que conviver com o preconceito velado, aqui não 
há altos índices de violência, mas percebemos muitos olhares, comentários 
maldosos, porem já foi mais, atualmente ser gay é mais fácil, antigamente 
era complicado, hoje a coisa melhorou muito, sabe acho que sou da época 
que literalmente tínhamos que brigar para ser respeitados. [...] ser gay em 
Franca representa não demonstrar afetividade em publico, já que isso causa 
estranhamento das pessoas (Participante 5). 

 

Não é fácil ser gay em Franca. [...] as pessoas desconhecem como somos, 
possuem uma visão limitada sobre ser gay.  Por exemplo, tem amigos que 
são travestis e não saem à rua durante o dia, porque são discriminados e 
possuem poucas oportunidades de trabalho, o que os levam a prostituição, 
afinal precisam sobreviver (Participante 6). 

 

No trabalho é tranquilo, não é um assunto comentado. Agora fora do 
trabalho é muito difícil a gente vê muita gente rindo das “coitadinhas” na rua. 
Outro dia eu estava no shopping aqui em Franca, vi dois homossexuais bem 
arrumados e aparentando ter uma boa condição financeira, comentei com 
meu namorado olha aquele casal, o cara que estava atrás de mim deu uma 
“cutucada” na namorada ela olhou pra eles e simplesmente começaram a 
rir, a velha que estava atrás também começou a rir, achei isso um absurdo 
(Participante 7). 

 

A cultura local interfere diretamente no desenvolvimento como 

liberdade, mesmo dentro do próprio movimento há muito preconceito e muitas 

pessoas são privadas de suas liberdades substantivas, o que não difere muito  

comparando com cidades de grande porte como é o caso da Capital. Por exemplo: 

as Travestis são proibidas de frequentarem alguns bares e boates da região dos 

jardins, o que de certa forma caracteriza uma discriminação. O fato dos LGBT serem 

discriminados não assegura a não reprodução do mesmo preconceito na própria 

comunidade LGBT.  

Nesse sentido, fica claro a importância da luta pela liberdade coletiva, 

ou seja, uma liberdade que é conquistada, não para uma pessoa mas para um 

grupo, isso se traduz em desenvolvimento como liberdade. Contudo é importante 

ressaltar que desenvolvimento deve ser visto como um processo de ampliação das 



 

 

capacitações das pessoas, ou seja, das suas habilidades para fazer as coisas que 

elas valorizam e têm razão para valorizar e escolher.  

Os participantes relatam as dificuldades e preconceitos encontrados 

por serem homossexuais: 

Acredito que a maior dificuldade é o preconceito velado pois ele exclui, 
segrega e você acaba por não ter armas para lutar contra ele (Participante 
1). 

 

Não encontro dificuldades, apenas algum tipo de piadinha, mas com o 
tempo aprendemos a lidar com isso de uma forma bem humorada 
(Participante 2). 

 

Você tem vários acessos negados, em algumas situações são causados 
desconfortos, tipo isso aqui é só pra casais e você não pode ir com seu 
namorado. Por exemplo um restaurante que oferece uma promoção para 
casais, se você vai com seu namorado, o estabelecimento não os considera 
casal. (Participante 3). 

 

No meu caso a maior dificuldade é encontrar um espaço para conhecer 
outras mulheres, um espaço nosso sabe (Participante 4). 

 

Não encontro dificuldades por ser gay. Minha família sempre aceitou minha 
sexualidade, sou respeitado em todos os lugares, talvez por eu ser DJ e de 
certa forma sou recebido diferente (Participante 5). 

 

Nunca encontrei dificuldades, trabalho na noite e sempre soube o que eu 
queria e sempre fui muito respeitado por isso (Participante 6). 

 

Não encontro dificuldade, porque eu fiz meu mundo, eu não fico dando 
satisfação para ninguém, eu sou eu e isso não me incomoda (Participante 
7). 

 

A segregação ou exclusão apontadas pelos participantes demonstram 

que podem afetar a qualidade de vida na medida em que são colocados á margem 

da sociedade, este tratamento gera um sentimento de estigma que afeta a 

autoestima da pessoa. E afeta diretamente a construção da capacitação do individuo 

na medida em que não lhe é permitido viver como os outros, gera o sentimento de 

injustiça e desigualdade. 

Os preconceitos velados se tornam um inimigo aos participantes da 

pesquisa, porque muitas vezes não são claros, o que não permite que o sujeito 



 

 

possa se preparar para o que pode ocorrer, gerando a exclusão assim como a 

segregação.  

Desta forma, os participantes sofrem dois tipos de violência a indireta e 

a direta sendo que ambas compõem a homofobia. A homofobia por sua vez, se 

articula ainda em torno das emoções, crenças, prejulgamentos, convicções e 

fantasmas, assim como de condutas, de atos, práticas, procedimentos e leis, e ainda 

através de dispositivos ideológicos, como através de teorias, mitos, doutrinas e 

argumentos de autoridade. E ainda ela pode ser considerada uma ameaça aos 

valores democráticos de compreensão e de respeito ao outro. 

A discriminação indireta se relaciona com a chamada discriminação 
institucional. Enfatiza-se a importância do contexto social e organizacional 
como efetiva raiz dos preconceitos e comportamentos discriminatórios. Ao 
invés de acentuar a dimensão volitiva individual, ela se volta para a 
dinâmica social e a 'normalidade' da discriminação por ela engendrada, 
buscando compreender a persistência da discriminação mesmo em 
indivíduos e instituições que rejeitam conscientemente sua prática 
intencional (RIOS, 2007, p. 42). 

De acordo com Rios é importante ressaltar que culturalmente e 

historicamente excluem ou restringem o acesso a certas posições e situações a 

apenas heterossexuais, tornando evidente a posição privilegiada ocupada pela 

heterossexualidade como fator decisivo na construção das instituições sociais.  

Apesar de alguns participantes responderem que não encontram 

dificuldade por serem homossexuais, eles se deparam com o rompimento do seu 

direito de liberdade, igualdade e dignidade sendo estes princípios estruturantes, 

derivados da ideia dos direitos humanos e dos direitos constitucionais fundamentais. 

E ainda pode-se perceber que muitos são vitimas de algum tipo de 

violência, seja ela emocional ou física, e um deles possui contato com pessoas que 

de alguma forma foram vitimizadas pela sua condição sexual, como pode ser 

verificado nos relatos a seguir: 

Já sofri violência psicológica quando criança por parte da família [...] me 
julgavam ou me repreendiam pelo meu comportamento (Participante 1). 

 

Violência não, mas uma ou outra brincadeira de mal gosto, às vezes 
passando por constrangimento (Participante 2). 

 

Já sofri em casa acredita? Eu sofri agressões não físicas mas verbais. O 
maior preconceito que tive que enfrentar foi com em relação a minha mãe 
(Participante 3).  



 

 

 

Não, mesmo porque eu não saio revelando minha sexualidade por aí. 
Sempre me apresento como pessoa e só quem realmente convive comigo 
sabe.   (Participante 4). 

 

Nunca sofri, mas meus amigos já, tanto violência física como emocional. Por 
exemplo, tem amigos que já apanharam por conta da sexualidade, só 
porque estavam andando na rua apanharam de um grupo de caras que 
passavam, só por serem diferentes (Participante 5). 

 

Nunca sofri nenhuma violência ou agressão, sempre soube me impor e me 
comportar, acho que só há violência se você dá abertura para a mesma 
(Participante 6). 

 

Já levei uma “paulada” no pescoço, há alguns anos atrás. Estávamos vindo 
da casa de um amigo, eu meu amigo e o namorado do meu amigo, 
passamos pela Santa Cruz (bairro) e tinha um pessoal na pracinha e 
começaram a rir, e falaram que iam nos bater, nós corremos e cada um foi 
para um lado, eu vi uma casa com muro baixo eu pulei e comecei a gritar 
pai, pai, pai, nem sei até hoje quem morava na casa, ai ascenderam a luz, e 
eu fui no portão, falei alto que já estava em casa pai, e o moço estava vindo 
com o pedaço de pau na mão e disse larga de ser otário que eu conheço 
quem mora aí, e me deu uma paulada no pescoço. Sorte que o casal da 
casa saiu neste momento e ele foi embora (Participante 7). 

 

De acordo com o Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil 

(2014). morre 1 homossexual a cada 26 horas em decorrência da homofobia; é 

importante refletir que este número pode ser maior se levar em consideração que 

muitos crimes de violência e discriminação, não são caracterizados como tal. E 

também nem todas as vitimas registram as denúncias. No caso dos participantes da 

pesquisa apenas um foi vitima de violência física e relata não ter registrado 

ocorrência na delegacia.  

Contundo, deve-se ressaltar que no Brasil, no âmbito legislativo 

nacional desde a promulgação da nova Constituição Federal em 1988 não houve 

avanços no que diz respeito à proibição de discriminação por orientação sexual ou 

identidade de gênero. 

  



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que os grupos e/ou movimento LGBT de Franca ainda 

não têm uma formação sistemática, tal como no período do Regime Militar, quando 

os grupos se encontravam, não se tinha registro das reuniões, nem se instituía as 

responsabilidades e as frentes de trabalho, também não tinham endereço fixo.  

No caso de Franca constatou-se vários grupos isolados que lutam e 

reivindicam seus direitos de maneiras diferentes. Numa prévia observa-se que a 

OAB – Ordem dos Advogados, possui uma Comissão de diversidade, no qual é 

oferecido todo o apoio jurídico ao público LGBT, além de realizar um Encontro de 

Diversidade Sexual, no qual diversos palestrantes abordam a temática da 

sexualidade no âmbito jurídico e psíquico.  

O grupo Budista é um pequeno grupo que se reúne para discutir a 

questão da sexualidade e falar de seus problemas e crenças, funcionando como um 

grupo de apoio aos próprios membros do Budismo.  

O Centro de Testagem e Aconselhamento em parceria com o Senac 

tem um trabalho da Semana da Diversidade no qual apresenta-se filmes de longa e 

curta metragem sobre a diversidade sexual, e promovem discussões.  

Em Franca acontece ainda a Parada Gay, um evento cujo principal 

objetivo é dar visibilidade ao LGBT, entretanto ele ocorre no Parque Fernando 

Costa, numa ambiente fechado em que só tem acesso os interessados pelo tema.  

Há ainda a tentativa de formação de outro grupo, o Cereus, um grupo 

mais articulado, com pessoas engajadas, que justifica sua dissolução devido a falta 

de uma sede e por falta de uma liderança mais ativa.  

Na questão de grupos que promovem a sociabilidade, encontramos a 

Festa do Troca e Só Elas, que buscam promover um espaço de libertação no qual 

os indivíduos possam despir-se da moralidade heteronormativa para recriar e 

descobrir suas próprias essências.  

Quando se pensa o desenvolvimento como liberdade, gera a 

necessidade de abordar o tema de sexualidade nas agendas de desenvolvimento, 

no sentido de se buscar garantir que todo indivíduo possa se expressar nos diversos 



 

 

âmbitos de sua vida. As pessoas que fogem do padrão heterormativo se sentem 

muitas vezes oprimidas, e travam uma luta pela própria aceitação. Pode-se ver o 

quão doloroso é para o individuo se deparar com sua condição e ainda não ter o 

apoio para promover sua aceitação, seu reconhecimento, sua alteridade.  

Franca é uma cidade com características típicas de interior, não é 

considerada uma cidade pequena, entretanto, percebe-se que ainda há poucas 

opções para sociabilidade dos LBGT, além de não ter instituído em seu bojo ONGs 

que possam fornecer informações, apoio e  estrutura necessária para a comunidade 

LGBT. 

Percebe-se ainda, que a maioria dos participantes passou por um 

processo de sofrimento e de auto-aceitação da sua sexualidade e tiveram que 

enfrentar ainda o preconceito dos familiares, alguns, mesmo na fase adulta não 

conseguem abordar livremente estas questões com sua família.  

Considera-se que todo ser humano é igual perante a lei, portanto deve-

se preservar o direito e a liberdade de todo e qualquer indivíduo para que o mesmo 

possa se expressar sexualmente de acordo com sua orientação sexual. Assegurar 

que o mesmo possa ter condições e oportunidades igualitárias aos heterossexuais é 

pensar o desenvolvimento sob a perspectiva da liberdade. 

Desta forma, a luta do Movimento Gay, busca acima de tudo a inclusão 

desses indivíduos e na mesma medida busca oferecer o direito de escolha, em 

relação à sua sexualidade, à sua forma de relacionar com o mundo e consigo 

mesmo, ou seja, o direito de escolher viver o padrão heteronomativo, constituir  

casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção, ou então a criação de um 

padrão próprio para exercer sua sexualidade.  

A qualidade de vida dos líderes de grupos e movimentos homossexuais 

foi abordada neste trabalho por meio da investigação de suas possibilidades de 

sociabilidade. Observou-se que a cidade de Franca, segundo os relatos dos 

entrevistados, não oferece muitas opções para que as pessoas possam expressar 

livremente a sua sexualidade. Diferentemente da capital, a cidade de Franca possui 

um espaço restrito, o que de certa forma mobilizou uma das participantes a criar 

uma festa para suprir a necessidade de socialização com pessoas que possuem 



 

 

afinidades. Todos os participantes fazem planos para o futuro, e apenas dois deixam 

claro o desejo de permanecer engajados com o movimento e/ou grupo LGBT. 

Quanto ao fato de ser gay em Franca, os entrevistados relatam que a 

cidade não oferece oportunidades ou organizações que lutem contra a cultura 

conservadora local, portanto são alimentados preconceitos, segregação e  

discriminação.  

Dentre a motivação para participar dos grupos e/ou movimentos 

destacou-se o desejo de evitar que pessoas passassem pelas mesmas dificuldades 

de aceitação, por falta de conhecimento ou de suporte.  

O desenvolvimento como liberdade é promovido por qualquer grupo 

que passe a refletir sobre suas necessidades e suas escolhas. O desenvolvimento 

nesta perspectiva é uma construção constante, com múltiplas vozes que comunicam 

suas demandas. Portanto, quando as pessoas ingressam em associações, grupos 

e/ou movimentos que busquem a liberdade de expressão, lutam não somente por si 

próprios, mas pela desconstrução de um padrão socialmente imposto, buscando  

uma nova perspectiva de maior respeito à diversidade humana. Não é focar única e 

exclusivamente no direito desse ou daquele individuo, mas trabalhar por uma 

construção coletiva que resgata a necessidade de vários indivíduos terem escolhas 

em um coletivo.  

Os participantes da pesquisa apresentam necessidades fundamentais 

para convivência humana como a afetividade, um simples “andar de mãos dadas” na 

rua, o fato de serem considerados como um casal ao saírem para jantar em um 

restaurante. O desejo de não ser recriminado por escolher estar usando esta ou 

aquela vestimenta. O desejo à visibilidade.  

Os participantes sentem necessidades de compartilhar e os grupos 

e/ou movimentos LBGT de Franca parecem não ter conseguido ainda o 

estabelecimento de muitas comunicações entre si, e parecem ter dificuldade em 

apurar as necessidades da comunidade a qual estão representando. No entanto, 

pensa-se que enquanto atuam estão construindo debates que podem romper com 

visões estigmatizadas, compartilhando informações importantes para que a 

população LGBT possa ter melhor qualidade de vida, ajudando na diminuição dos 

casos de violência física e/ou simbólica.   
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ANEXO A: 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 



 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pesquisa: Desenvolvimento como liberdade: um estudo acerca do s 
homossexuais francanos  
 

Pesquisador: Edney Wesley Antunes 

Orientadora: Profª. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro 

Coordenadora do Programa de Mestrado Interdisciplin ar – Desenvolvimento Regional 

do Centro Universitário de Franca  - Uni-FACEF: Profª Drª Barbara Fadel 

 

Prezado ________________________________________________ (nome do participante) 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada 

““Desenvolvimento como liberdade: um estudo acerca do s homossexuais 

francanos ”  que tem por objetivo realizar um estudo acerca do Desenvolvimento 

como Liberdade, sob a perspectiva dos homossexuais de Franca/SP, bem como 

levantar e conhecer os grupos francanos ligados à luta pela inclusão social de 

homossexuais. Esta pesquisa está sendo desenvolvida por mim, Edney Wesley Antunes, 

Bibliotecário e Psicólogo, mestrando no Programa de Mestrado Interdisciplinar – Mestrado 

em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário de Franca, orientado pela Professora 

Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro. 

Sua contribuição consiste na participação da entrevista de Grupos Focais, 

com intuito de promover uma reflexão acerca de 3 eixos temáticos que perpassam o tema 

central: Homossexualidade. Sendo que a entrevista será realizada individualmente e 

também em grupos focais, com horário previamente marcado no Centro Universitário de 

Franca -  Uni-FACEF,  conduzido pelo mestrando responsável pelo estudo.  

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem à resolução nº 

196/1996 do Ministério da Saúde, referente à pesquisa com seres humanos, sendo 

respeitados: o sigilo quanto à pessoa e sua participação; a garantia de liberdade de escolha 

quanto à participação ou não na pesquisa, bem como a desistência de sua participação em 

qualquer momento; e os cuidados com a manutenção da integridade pessoal e profissional. 

A entrevista será gravada e transcrita e será usado um codinome para identificar as 

entrevistas. 



 

 

É importante salientar que todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais, respeitando assim sua integridade, e mantendo preservada sua 

identidade, de uso eminentemente para fins científicos e relevantes para realização de 

projetos de pesquisas e públicações de artigos científicos.   

Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Não 

haverá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, nada será pago por sua 

participação e será garantido que você poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo para você. 

É importante frisar que sempre que se necessitar pedir mais informações 

sobre a mesma, poderá entrar em contato com o responsável pelo estudo pessoalmente ou 

através do e-mail edney@facef.br . 

Para os fins mencionados neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

lhe é feito este convite para participar, esclarecendo que a pesquisa é muito importante para  

identificarmos possíveis políticas e para fomentar discussões acerca da homossexualidade. 

Dados de contato com pesquisadores: Centro Universitário de Franca (Uni-

FACEF), Av. Major Nicácio, no. 2433 - Bairro São José - CEP 14.401-135. Telefone (16) 

3713-4688.  

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Concordo em participar da pesquisa “Desenvolvimento como liberdade: 

um estudo acerca dos homossexuais francanos ”  desenvolvida pelo aluno Edney 

Wesley Antunes. Declaro estar ciente das informações contidas no Termo de 

Consentimento Esclarecido, do qual guardo uma cópia.  

Franca,  ________ de  ______________________ de 2014. 

 

_________________________________        ______________________________ 

Participante da pesquisa    Edney Wesley Antunes  
RG: ___________________                        RG: ________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B: 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 



 

 

Você esta sendo convido a participar da pesquisa intitulada “Desenvolvimento 
como liberdade: um estudo acerca dos homossexuais f rancanos ” que tem o 
objetivo realizar um estudo acerca do Desenvolvimento como Liberdade, sob a 
perspectiva dos homossexuais de Franca/SP, bem como levantar e conhecer os 
grupos francanos ligados a luta pela inclusão social de homossexuais. Nesse 
sentido busca-se identificar os movimentos gays integrados à promoção de 
Desenvolvimento. Sua participação é de suma importância para a realização desta 
pesquisa. Este primeiro contato tem a meta de conhecer os participantes da 
pesquisa.  

 

ROTERIO DA ENTREVISTA 

 

Nome: _____________________________________________ ____________ 

Data de Nascimento: ____/___/____             Tel./ Cel: ___________________ 

 

(PERFIL)  

1. Escolaridade 

(    ) Ensino fundamental incompleto 

(    ) Ensino fundamental completo 

(    ) Ensino médio incompleto 

(    ) Ensino médio completo 

(    )Técnico profissionalizante incom. 

(    )Técnico profissionalizante comp.  

(    ) Ensino superior incompleto 

(    ) Ensino superior completo 

(    ) Pós-graduação incompleto 

(    ) Pós-graduação completo 

(    ) Outro: __________________ 

___________________________ 



 

 

 

2. Esta estudando atualmente? 

(    ) Não                (    ) Sim. O que esta estudando: ______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3.Quantas pessoas moram na sua casa? _____________Q uem são (grau de 

parentesco)?        ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Você trabalha atualmente? 

 (    ) Não                (    ) Sim. Com o que: ______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

(SOCIABILIDADE) 

5. Tem algum relacionamento amoroso? 

(    ) Não                (    ) Sim. Faz quanto tempo: _________________________ 

 

5.1 Se a resposta anterior for sim, responda se faz  algum planejamento de 

futuro com esta pessoa? (ex. casamento, filhos, mon tar um negócio, etc.)  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Quando quer conhecer alguém para um relacionamen to onde busca 

conhecer esta pessoa? 

_______________________________________________________________ 



 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Tem amigos? 

(    ) Não                (    ) Sim 

 

7.1  Onde costuma encontrar-se com os amigos? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8.  Quando quer fazer amizades e conhecer pessoas o nde costuma ir? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

9. A cidade de Franca oferece algum espaço onde pos sa se expressar 

livremente ou onde sinta-se a vontade? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



 

 

 

10. Pode me dizer como é ser gay em Franca? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

11. Quais as dificuldades que você encontra por ser  homossexual? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

12. Já sofreu algum tipo de violência ou agressão p or conta da sua 

sexualidade? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

11. Possui planos para o futuro? 

(    ) Não                (    ) Sim. Quais? __________________________________ 



 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

(NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS) 

12. Você faz parte de algum movimento ou grupo em F ranca que promove a 

cidadania LGBT? 

(    ) Não                (    ) Sim.  Qual?___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

13 Como funcionam o movimento ou grupo em Franca em  que participa? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

14. Qual a Historia do movimento que você faz parte ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

15. Qual sua motivação para participar deste movime nto? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

16. Quais os impactos que você consegue observar qu e este movimento tem 

na sociedade? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

17.Conhece outro grupo ou movimento da cidade de Fr anca? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

18. O que acha que falta para a cidade em relação a  cidadania LGBT? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C: 
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA – UNIFACEF CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE FRANCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 


