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RESUMO 
 
 
O presente trabalho possui como proposito analisar as práticas e ações de Museologia 
Social afirmativa, voltadas para a comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Trans), desenvolvidas na CasAmor de Aracaju/SE, pelo coletivo criador 
do espaço. Buscando compreender na construção das narrativas do coletivismo os 
ideais da imaginação museal que norteiam a construção da CasAmor.  Para isso, será 
utilizado a categoria de analise imaginação museal, criada pelo Museólogo Mario 
Chagas (2003), que analisou o pensamento museal de Gustavo Barroso, Gilberto 
Freire e Darcy Ribeiro, para compreender o significado do museu e dos bens culturais 
que preservavam, em museus criados por eles. É traçado a partir da 
institucionalização da Museologia Social no Brasil, e da trajetória do Movimento LGBT 
de Sergipe uma contextualização ao surgimento da CasAmor. Para tal, a revisão 
literária é realizada, além da observação participativa, matérias jornalísticas, visitas 
online a sites oficiais, documentos da instituição e entrevista semiestruturada com 
Linda Brasil, percursora da imaginação criadora do espaço.  
 
Palavras-chave: Museologia Social; Comunidade LGBT; CasAmor; Imaginação 
Museal; Centro Cultural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
The present work aims at analyzing the Affirmative Social Museology practices and 
actions, aimed at the LGBT community (Lesbian, Gay, Bisexual, Transvestite and 
Trans), developed at CasAmor at Aracaju / SE, by the collective creator of the space. 
Seeking to understand in the construction of the narratives of collectivism the ideals of 
the museal imagination, which guide the construction of CasAmor. For this, the 
category of museum imagination analysis, created by Museologist Mario Chagas 
(2003), which analyzed the museum imagination of Gustavo Barroso, Gilberto Freire 
and Darcy Ribeiro, will be used to understand the meaning of the museum and the 
cultural assets they preserved, in museums created by them. It is traced from the 
institutionalization of Social Museology in Brazil, and from the trajectory of the Sergipe 
LGBT Movement a contextualization to the emergence of CasAmor. For this, the 
literary review is carried out, besides the participatory observation, journalistic matters, 
online visits to official websites, documents of the institution and semi-structured 
interview with Linda Brazil, precursor of the creative space. 
 
Keywords: Social Museology; LGBT Community; CasAmor; Museum Imagination; 
Cultural Center. 
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INTRODUÇÃO 

  

No Brasil atual, a população brasileira vem perdendo os poucos direitos 

conquistados, numa velocidade assustadora. Políticos e movimentos conservadores 

empreendidos pelos aparelhos do Estado e pela sociedade normalizadora, reiteram 

como grande ameaça para o Brasil a liberdade da diversidade sexual e de gênero. 

Desde de setembro de 2017, instituições museais, como no caso do Santander 

Cultural, em Porto Alegre/RS, foram alvos da vigilância e censura da cis 

heteronormatividade. O espaço cultural foi acusado de incentivar a pedofilia e praticar 

“ideologia de gênero”, devido a exposição QueerMuseu – Cartografia da Diferença na 

Arte Brasileira, por abordar na exposição questões ligadas a sexualidade e gênero. 

 Anterior ao fato mencionando acima, no ano de 2004, um procurador do estado 

de São Paulo, criou um projeto de lei e movimento chamado “Escola Sem Partido”, 

que tramita para aprovação no congresso. Esse movimento afirma que “preserva os 

valores familiares”, que estão sendo destruídos pela “doutrinação ideológica” de 

professores, ao abordar em sala de aula questões relacionadas aos problemas sociais 

da atualidade, que envolvem grupos e comunidades marginalizadas. O projeto visa 

proibir tais assuntos, com justificativa que o ambiente de ensino deve ser “neutro”. O 

projeto deu origem a diversas propostas de lei, como a tal “ideologia de gênero”, que 

proíbe as instituições escolares nas esferas municipal, estadual e federal, desenvolver 

estudo, organização, divulgações e atividades culturais, que abordem o tema da 

diversidade sexual e de gênero. O fato em questão ganhou forças, nos últimos anos, 

e virou agenda sobretudo de campanha política eleitoral, de agentes e movimentos 

conservadores. O assunto em questão mostra apenas a ponta do iceberg, do país, 

considerado um dos que mais mata pessoas LGBTs. 

 No Brasil a cada 19 horas uma pessoa LGBT é assassinada. Segundo relatório 

anual do Grupo Gay da Bahia – GGB (2018), no ano de 2017, 445 pessoas LGBT 

foram exterminadas por motivações LGBTfóbicas. O número aponta para um 

crescimento de 30%, em relação a 2016, que registrou 343 casos. E de acordo com 

relatório da Transgender Europe –TGEU (2016), o Brasil lidera o ranking mundial de 

assassinatos das pessoas trans. Os dados deixam escuro, a vulnerabilidade de 

pessoas que não se identificam com o desejo sexual ou com a identidade de gênero 
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atribuída ao nascimento. A informação sobre temas ligados a sexualidade e gênero 

amplia o conhecimento e a melhoria das relações humanas. A LGBTfóbia passa pelo 

filtro da desinformação. 

Spargo (2017) em seu livro Foucault e a teoria Queer, analisa o primeiro volume 

da obra História da Sexualidade, em que o autor identificou a construção dos discursos 

na sociedade sobre a sexualidade. No século XVI homens e mulheres eram 

conclamados pela igreja, a confessar as práticas sexuais, consideradas contrarias as 

leis de Deus; no século XVII, na cultura ocidental, passou a ser reprimida e indizível 

na fala é escrita; no século XVIII, a sexualidade era algo a ser regulada e administrada, 

pela Igreja e o campo do Direito, sob superficialidade do moralismo cristão, sufocada 

por proibições. Mas, no século XIX, Foucault identificou evidências que nesse período 

ocorreu uma proliferação sistemática de campos discursivos na produção de textos e 

estratégias, para o controle do comportamento sexual das crianças.  

Um componente essencial de Foucault é que a sexualidade não é um aspecto 
ou fato natural da vida humana, mas uma categoria da experiência que foi 
construída e que tem origens históricas, sociais e culturais, mas não 
biológicas. Essa concepção é difícil de assimilar, parece contraintuitiva. A 
sexualidade, assim como o gênero, parece simplesmente estar aí, mas 
também parece ser especial, pessoal, uma questão relativa a nossos 
“desejos profundos” – quem queremos, o que queremos, como queremos. É 
algo dentro de nós, uma propriedade, nossa propriedade. Por outro lado, 
tanto investimento na crença de que a sexualidade é natural não significa que 
ele seja. Isso não quer dizer que Foucault descartasse qualquer dimensão 
biológica, mas sim que priorizava o papel das instituições e dos discursos na 
construção da sexualidade (SPARGO, Tamsin, 2017, p. 15). 

   

Michel Foucault ao identificar várias versões de técnicas regulatórias, a partir 

desses contextos, fundamentou que, por meio dos discursos a sexualidade é 

construída para internalizar normas sociais, centradas no controle dos indivíduos e 

sua relação sexual. É com o discurso “cientifico”, como um dos componentes da 

sexualidade, que a homossexualidade aparece como uma espécie no final do século 

XIX e inicio XX. 

 

O homossexual foi transformado na figura patológica do perverso ou anormal, 
um caso de desenvolvimento interrompido, um caso que precisa de 
tratamento- em resumo uma aberração da norma heterossexual [...] Foucault 
tem sido criticado por adotar um modelo de poder considerado conservador, 
mas, na verdade, para ele, o poder está sempre produzindo a resistência e 
jamais a restringindo por completo (SPARGO, 2017, p. 20). 

 

Essa figura patológica sobre a homossexualidade continua a permanecer na 

atualidade, fortemente impregnada na imaginação do pensamento social da 
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população brasileira. Contestar as normas da sexualidade legitimada e imposta, 

coloca o sujeito vulnerável a ser lançado a subalternidade e expostos as todas as 

formas de violências e exclusão social. A sexualidade é conceituada na cartilha (2018) 

Gênero, Diversidade Sexual e Cidadania, elaborado por pesquisadoras mulheres cis 

e trans, que Definem: 

 

A sexualidade humana é formada por múltipla combinação de fatores 
biológicos, psicológicos e sociais e é basicamente composto por três 
elementos: sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. 
Chamamos de diversidade sexual as infinitas formas de vivência e expressão 
da sexualidade (BARROS; FIGUEIRA; JESUS; SILVA, 2018 p. 4). 

 

A sexualidade envolve questões biológicas, por envolver a materialidade do 

corpo; questões culturais e sociais, que envolve as diferentes maneiras de como a 

sexualidade é expressada. A sexualidade é um fenômeno bastante complexo e existe 

em todos os seres humanos, no afeto, valores e regras sociais, gênero, identidade, 

entre outras. 

Foucault é uma das referências importante para Judith Butler (1990) pensar o 

processo de construção das identidades de gênero, pensado em oposição a categoria 

“natural”. 

 

O gênero não é um substantivo, mas tampouco é um conjunto de atributos 
flutuantes, pois vimos que seu efeito substantivo é performativamente 
produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência do gênero. 
Consequentemente, o gênero mostra ser performativo no interior do discurso 
herdado da metafisica da substância- isto é, constituinte da identidade que 
supostamente é. Nesse sentido, o gênero é sempre um feito, ainda que não 
seja a obra de sujeito tido como preexistente a obra (BUTLER, 2017, p. 56). 

 

Butler pensa a construção do sujeito por meio da categoria de poder, ação e 

desejo, presente na interpelação, que é inscrita na produção de múltiplas 

materialidades, produzidas o tempo todo, para definir identidades e diferenciar 

pessoas, como mecanismos. Como por exemplo, pensando os discursos 

institucionais, no sistema jurídico, com a criação de uma lei, e suas diretrizes que 

passam a ser reconhecidas pela sociedade em que está inserida, legitimando seu 

direito ou a negação deste, construindo uma cena de reconhecimento, e ao mesmo 

tempo sendo palco de disputa e ação. Como outro exemplo, podemos usar os espaços 

museais e suas narrativas exprográficas, como no QueerMuseu, que ao contrapor as 

interpelações da lógica imposta sobre as sexualidades e identidades de gênero, 

legitimava naquela ocasião outras formas existentes das sexualidades e identidades.  



15 
 

Para Butler o gênero não é algo preexistente, a devir, construído ou biológico, 

é político e cultural, que a todo momento está em ação, em processo continuo de 

construção. Sara Salih (2017) compreende, “O que Butler quer dizer é que o gênero 

é um ato ou uma sequência de atos que está sempre e inevitavelmente ocorrendo, já 

que é impossível alguém existir como um agente social fora dos termos do gênero 

(SALIN. 2017, p. 68)”. 

A identidade e expressão de Gênero, conceituada pela Cartilha (2018) define 

que: 

Identidade de gênero 
É a percepção intima que uma pessoa tem de si como sendo do gênero 
masculino, feminino ou de alguma combinação dos dois, independente do 
sexo biológico. 
A identidade traduz o entendimento que a pessoa tem sobre ela mesma, 
como ela se descreve e deseja ser reconhecida. 

 
Expressão de gênero 

Forma como a pessoa se apresenta, sua aparência e seu comportamento, de 
acordo com as expectativas sociais de aparências e comportamento de um 
determinado gênero. Depende da cultura em que a pessoa vive (BARROS; 
FIGEUIRA; JESUS e SILVA, 2018, p. 4) 

 

A sigla LGBT+, foi construída pelo movimento social dos grupos formados por 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e outras mais, designa 

a diversidade sexual e as identidades de gênero. As letras LGB designa a sexualidade 

e T a identidade de gênero. 

Jovens, adolescentes e idosos LGBTs são expulsos de casa e tornam se ainda 

mais vulneráveis as violências cotidianas da sociedade brasileira. Pensando a partir 

dessa realidade, em Aracaju, foi formado um coletivo LGBT, para idealização e 

materialização da CasAmor. O espaço tem como proposta oferecer apoio de moradia 

provisória as pessoas LGBT´s, em Sergipe. Localizada na rua I, nº 214, bairro: Inácio 

Barbosa, foi inaugurada no dia nacional da Visibilidade Trans 29/01/2018. A 

instituição, desde sua inauguração, vem construindo um acervo de experiências, 

preservadas nas memórias de cada envolvido/participante e registradas no 

congelamento das imagens fotográficas, guiada por uma imaginação museal. O 

espaço atrai visitação de pessoas LGBT’s e não LGBT’s, crianças, pesquisadores, 

profissionais e estudantes das mais diversas áreas do conhecimento, como: 

Museologia, Direito, Psicologia, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo, Medicina, 

Publicidade e Propaganda, Historia, Educação, entre outros(as). 
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Esta pesquisa tem o intuito de compreender como foi concebida a instituição, 

os ideais, as práticas, os valores simbólicos e políticos, que constituem a imaginação 

museal do coletivo da CasAmor. A interdisciplinaridade metodológica se faz 

necessária, para coleta dos dados e desenvolvimento da pesquisa, que busquei 

identificar, utilizando como ferramenta alguns procedimentos etnográficos, que 

segundo as Antropólogas Ana Rocha e Cornelia Eckert, 

  

A pesquisa etnográfica constituindo se no exercício do olhar (ver) e do escutar 
(ouvir) impõe ao pesquisador ou a pesquisadora um deslocamento de sua 
própria cultura para se situar no interior do fenômeno por ele ou por ela 
observado através de sua participação efetiva nas formas de sociabilidade 
por meio das quais a realidade investigada se lhe apresenta (ECKERT; 
ROCHA, 2008, p.2). 

 

A partir desse exercício do olhar atento as ações e falas, pude captar melhor 

os vestígios que fundamentam os fatos ou fenômenos apresentados na CasAmor. Foi 

um exercício auto etnográfico, um processo internamente, as vezes, conflitante, pois, 

além da condição de pesquisador sobre as práticas desenvolvidas no espaço 

institucional sou integrante do coletivo. Assim, as responsabilidades e auto cobranças 

são sentidas de forma intensas, principalmente na seleção que é preciso ser feita 

metodologicamente sobre o que darei visibilidade e o que ficará nesse momento em 

stand by, entre todas ações importantes realizadas. Graciela López, estrutura os 

métodos ampliados as combinações técnicas da etnografia em:  

 

1) Observação participante sistemática, direta. 
O investigador etnógrafo combina 
observação com a participação. 
2) A entrevista - formal-informal, dirigida 
ou não dirigida = livre, se obtém informação 
participante. 
3) Documentos - materiais escritos ou impressos. 
4) Documentos oficiais - incluem registros, 
horários, atos de reuniões, programações, 
planejamentos e anotações, relatórios, registros 
pessoais, manuais, jornais, revistas, 
levantamento fotográfico, gravações, 
arquivos, cartas oficiais, livros, promoções 
festivas, anúncios, roteiros, fichas, 
vídeo, documentais, folclore, acessório, 
música e seus instrumentos, indumentária, 
fatos de imprensa falada, escrita, 
televisiva. 
5) Documentos pessoais - diário, escrita criativa, 
apontamentos, cadernos, cartas, 
notas pessoais, relato autobiográfico. 
6) Registro de dados - contemplando categorias 
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e critérios registrando os “insights” 
em relação ao observado (LÓPEZ, 1999, p- 48). 

 

É através desse contato intenso que possibilita desvelar como se organiza o 

sistema de significados e sua imaginação criadora. Usei alguns procedimentos que 

envolvem o método etnográfico, sem a pretensão de uma escrita densa dos mínimos 

detalhes, que envolvem as expressões gestuais emitidas pelos corpos dos sujeitos 

analisados, até a intensidade na tonalidade da fala. Me detive aos procedimentos 

apontados por Lopez (1999) como: observação dos relatos; ações; documentos 

oficiais impressos e digitais; entrevista com ênfase na fundamentação de como a 

imaginação museal se manifesta e materializa.   

 Assim, este trabalho busca colaborar na promoção da desmarginalização, em 

que a comunidade LGBT é expurgada, dentro da produção museológica. As práticas 

desenvolvidas na CasAmor manifestam vestígios de uma imaginação museal, 

materializada pelo coletivo. Enxergar as diversas vicissitudes contributivas nas ações 

museais marginalizadas aos olhos do(a)s pesquisadore(a)s museólogo(a)s é 

possível, desde que, haja coragem, para investigar os novos paradigmas que se 

apresentam ao campo museológico. É necessário enxergar a realidade do mundo 

“fora da caverna”. 

Platão (IV a.c.) em sua obra: A República (2000), no livro VII, descreve a 

“Alegoria da Caverna”, em que narra a estória de pessoas prisioneiras dentro de uma 

caverna, acorrentados pelas pernas e pescoço, que impediam de se virar, 

conseguindo apenas olhar para um único lugar, eles eram iluminados pela luz da 

fogueira e pela luz que entrava na caverna, as luzes que entravam projetavam 

sombras de diversas formas de animais, pessoas e situações. Mas, os prisioneiros 

enxergavam somente sombras. A realidade para eles eram projeções do mundo real, 

até que um dia, um dos prisioneiros cansado da situação, decidiu sair para explorar o 

mundo fora da caverna, ao sair descobriu que todas as sombras que apavoravam, 

eram apenas ilusões. Obteve contato com a natureza, com as pessoas e com os 

animais, descobrindo que o mundo real havia mais coisas que o mundo real da 

caverna em que ele vivia. Ao retornar para a caverna, e contar a experiência da 

realidade das diversidades de coisas existentes fora da caverna foi taxado como 

louco, ameaçado e obrigado a concordar que o mundo real era aquele dentro da 

caverna. 
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A metáfora de Platão nos ajuda a lucidar a relação das ausências de pesquisas 

sobre as práticas de Museologia Social, praticadas por grupos e comunidades 

LGBT’s. A caverna é o espaço da museologia convencional, que traduz o mundo da 

produção do conhecimento, produzidos por pesquisadores e museólogo(a)s  

aprisionado(a)s as correntes dos  preconceitos, que são legitimados como verdade da 

realidade sob referências das sombras projetadas; o prisioneiro que escapa é o 

pesquisador(a) curioso(a), que toma a diversidade da realidade das coisas e começa 

a pensar; o mundo fora da caverna é o mundo das ideias, das verdades que produzem 

o conhecimento; a volta a caverna é o esforço pra tentar transcender e entender 

melhor a vida. 

No decorrer do processo de ingresso no curso de bacharel em Museologia, pela 

Universidade Federal de Sergipe- UFS, vivenciei/ vivenciamos vários percalços no 

campo acadêmico, principalmente para quem é LGBT, negras(os), mulheres, 

indígenas, camponeses, ribeirinhas(os) entre outras, oriundas(os) das camadas 

socialmente desfavorecidas, e das escolas públicas. O acesso aos conteúdos que 

abordem aspectos culturais relacionados as populações LGBT´s, entre outros 

aspectos ligados as comunidades marginalizadas é escasso, pela produção ou pela 

escolha docente. O curso é um preparatório de qualificação profissional para atuação 

no campo da dimensão cultural nos espaços museológicos e museais, e talvez, o 

despertar de nos fazer voltar o olhar para nossa própria realidade, e da dinâmica 

cultural, possa contribuir de alguma forma no processo de compreensão e 

conscientização do lugar que ocupamos, é da responsabilidade social e humana 

imbricadas em nossas posturas, atos e ações, sejam elas no âmbito profissional ou 

pessoal. 

Certo dia em sala de aula um(a) docente afirmou que “Museologia Social não 

existe, e que toda Museologia é Social”. A(O) docente em questão aborda os fatos 

históricos ou os fenômenos sociais relacionados ao campo museal, numa visão que 

despreza o questionamento complexo da estrutura social, de modo que a variação 

dos fatos seguissem uma ordem natural. Dessa forma, acredita que os fatos são 

independentes, e o pesquisador deve observar os fenômenos como se fossem 

sujeitos neutros, desconsiderando os valores subjetivos do sujeito. Ao escutar a frase 

não esbocei nenhum tipo de reação externa, tentando digerir o indigesto, e 

internamente pensando nas raras produções que tive acesso sobre o campo da 
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Museologia relacionada as questões LGBT’s, produzidas sob respaldo teórico da 

Museologia Social, que respingava em mim esperanças de criar e contribuir de alguma 

forma, por intermédio do conhecimento adquirido/construído, ações de combate as 

mazelas sociais em que somos jogada(o)s e guiada(o)s pela cultura patriarcal. 

 O impacto da fala proferida pela(o) docente naquele momento, quase provocou 

efeito trágico, como uma reação provocada pelo agrotóxico, produto químico 

legitimado pelos latifundiários, como solução no combate as pragas e 

desenvolvimento das produções do setor agro, que provoca efeitos mortais ao 

organismo humano, no consumo alimentar de alimentos cultivados com uso do 

veneno, além de outros efeitos castratróficos ao meio ambiente. Mas, a reflexão sobre 

a fala foi o antídoto contra o efeito da toxina, na medida em que fui concebendo a 

lógica do discurso, durante aquele momento. A afirmação transpareceu o apreço do(a) 

agente, talvez de maneira consciente ou não, para a condução e manutenção de se 

pensar o campo da Museologia de forma engessada, e restrita as realidades dos 

grupos e personagens privilegiadas(os). 

Buscando compreender os desconfortos e incômodos que a Museologia Social 

provoca em agentes conservadores da área, a(o)s pesquisadora(o)s Inês Gouveia e 

Mario Chagas (2014), discutem “Museologia Social: Reflexão e Pratica”, abordando a 

importância do livro “Os Museus no Mundo”, de Hugues de Varine (1979), no qual é 

denunciado o caráter colonizador das implantações dos museus na América Latina no 

século XIX, que reverberou nas práticas museológicas do século XX, por estarem sob 

moldes de visões eurocentradas. Chagas e Gouveia constatam no contexto atual, do 

campo da Museologia brasileira, a permanência do pensamento eurocêntrico nas 

práticas de pesquisadores e profissionais da área, que habitualmente insistem em 

dizer que ‘a Museologia Social não existe, pois toda Museologia é social’, na tentativa 

de deslegitimar a escola de pensamento. Os autores fundamentam que a Museologia 

Social 

 

Está comprometida com a redução das injustiças e desigualdades sociais; 
com o combate aos preconceitos; com a melhoria da qualidade de vida 
coletiva; com o fortalecimento da dignidade e da coesão social; com a 
utilização do poder da memória, do patrimônio e do museu a favor das 
comunidades populares, dos povos indígenas e quilombolas, dos 
movimentos sociais, incluindo aí, o movimento LGBT, o MST e outros 
(CHAGAS; GOVEIA, 2014, p.17). 
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O substantivo social composto fundamenta o compromisso da Museologia, com 

as questões sociais, no posicionamento e enfretamento, contra as violências e 

preconceitos, que afligem populações, comunidades e grupos marginalizados, devido 

as injustiças sociais. A Museologia Social explicita sua distinção ao afirmar seu 

compromisso científico e ético diante os desafios contemporâneos da sociedade 

brasileira, ao contrário da Museologia tradicional voltada a cultuação e saudosismo 

das camadas aristocráticas, sem reflexão com a realidade e transformação social. A 

pesquisadora em Museologia Social e Gênero, Aida Rachena (2014) compreende 

que, 

 

A afirmação da museologia social (inserida no movimento da Nova 
Museologia) permitiu trazer para o campo museológico questões como 
inclusão, a acessibilidade, a multiculturalidade, a globalização, os 
movimentos sociais, os feminismos, a igualdade e o gênero. A exclusiva 
concentração nos estudos dos acervos museológicos materiais deixou de ser 
suficiente para @ museólog@ social. (RACHENA, 2014, p.154- 155). 
 

O deslocamento de pensar o ser humano como bem cultural e não apenas 

como gerador do bem cultural, coloca a Museologia em movimento com a vida, 

comprometida com o desenvolvimento e a transformação social, onde sua 

preocupação e produções cientificas estão voltadas para o combate as opressões e 

todas as formas de violências, em defesa da preservação da vida. Jean Baptista e 

Tony Boita (2014) reconhece que, 

 

No campo teórico da museologia, as Ações Afirmativas encontraram apoio 
na Museologia Social, com quem compartilha múltiplos pontos de 
convergência, provocando práticas diferenciadas como, por exemplo, a 
abordagem afirmativa no Museu Afro-Brasileiro da Bahia (FREITAS; BAÊTA; 
FERREIRA, 2006), no Museu Treze de Maio, em Santa Maria (RS), em sua 
integralidade (ESCOBAR; LAMEIRA; LIMBERGER, 2006), e a 
(re)significação da história do acervo do Museu das Missões (deixando de ser 
exclusivamente jesuítico para se tornar um espaço de história e memória 
indígena) (BAUER, 2007; BAPTISTA, 2008). Embora muitas vezes se 
esqueça, ao passo que as questões étnicas destacam-se nas Ações 
Afirmativas, elas não se restringem somente a essas comunidades, mas 
também a qualquer outra que sofra processo de exclusão histórica que afeta 
sua identidade e marginalize seu acesso às instituições. Nesse cenário 
favorável à “diversidade museal”, a museologia no Brasil tem experimentado 
“o alargamento do espectro de vozes institucionais, a flexibilização das 
narrativas museográficas de grandes sínteses nacionais ou regionais, a 
experimentação de novos modelos museológicos e museográficos [...] Este é 
o caso da movimentação LGBT surgida nos últimos anos no Brasil. Dotada 
de uma linguagem própria, nascida diretamente das pautas do movimento 
LGBT, tem o combate à homofobia como tema central, bem como 
organizada, mantida e multiplicada majoritariamente pelos próprios LGBT’s, 
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uma museologia abre espaço em cenários onde, corriqueiramente, não é 
considerada bem-vinda. (BAPTISTA; BOITA, 2014, p.181). 
 

 

A Museologia Social se desenvolve a partir da realidade social, estabelecendo 

suas práticas e produções nas vivências e experiências, dos contextos relacionados 

aos grupos socialmente marginalizados, construindo possibilidades e ampliando 

diálogos e análises, nas produções de pesquisas colaborativas, no engajamento de 

novas abordagens emergentes a vida. As complexidades analíticas a partir de “outros” 

olhares, a atender ou aproximar das necessidades existentes. São desafios a serem 

encarados pelo(a)s “novos” agentes, que integram o campo. 

As esperanças que naquele momento estavam sendo gestadas hoje possuem 

forma e ação, nas práticas em que venho desenvolvendo, como no projeto coletivo e 

materializado da CasAmor; na idealização e execução da curadoria coletiva da 

primeira exposição voltada a temática LGBT em Sergipe, com a coleção artística de 

pinturas da artista e mulher trans Alice Pagan; as produções de pesquisas 

acadêmicas, que venho desenvolvendo; e no meu posicionamento político e social, 

sobre a importância de políticas públicas no atendimento as necessidades das 

comunidades desfavorecidas. 

É no entendimento de buscar, criar tentativas e possibilidades que provoque o 

rompimento do fio condutor da lógica opressora da cis heteronormatividade, imposta 

politicamente, que permeia o pensamento social, que desumaniza e extermina as 

pessoas LGBT’s. Dizer que “a Museologia Social não existe” é negar minha/nossas 

existência(s), a(s) realidade(s) e o(s) meu/nossos direito de existir.  

Portanto, esta pesquisa foi estruturada em três capítulos. No primeiro, é 

realizado uma atualização a partir do mapeamento realizado por Tony Boita (2014), 

identificando exposições, coleções e museus, que incluíram temáticas LGBTs, no 

Brasil, identificando também novas configurações de espaços e ações museológicas 

desenvolvidas pela comunidade LGBT. O segundo capítulo aborda a trajetória, o 

fortalecimento e a importância de luta do movimento LGBT de Sergipe entre os anos 

de 1981 a 2018. No terceiro capítulo, é abordado a imaginação museal presente nas 

práticas e ações desenvolvidas na CasAmor LGBT+, em Aracaju, pelo coletivo criador 

do espaço, além de entrevista semiestruturada com Linda Brasil, para diagnosticar a 

imaginação museal e seu significado. 
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CAPÍTULO 1 -  MAPEAMENTO E NOVAS CONFIGURAÇÕES DE AÇÕES DE 

MUSEOLOGIA NO CONTEXTO DA COMUNIDADE LGBT BRASILEIRA 

 

 

O presente capítulo tem como objetivo mapear exposições, coleções e museus 

que de algum modo, incluíram a temática LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e 

Travestis) no Brasil. Além do mapeamento, é realizado um balanço panorâmico do 

conjunto das ações desenvolvidas nos espaços museais e museológicos1 divididos 

por regiões, identificando na dinâmica novas configurações de práticas museológicas. 

O mapeamento partiu da pesquisa de monografia “Memória LGBT: Mapeamento e 

Musealização em Revista”, desenvolvida pelo Museólogo Tony willian Boita (2014), 

para atualização dessas ações.  É contextualizado de maneira breve a trajetória das 

políticas culturais no Brasil, e a integração de novos agentes pertencentes das 

camadas socialmente marginalizadas, no cenário museológico, como as pessoas 

LGBT, em um processo de fortalecimento e democratização cultural, a partir da 

institucionalização da Museologia Social, enquanto política pública.  

 

1. 1-  Políticas Culturais, Museologia e Comunidade LGBT 

 

Não existe um consenso sobre os conceitos de políticas culturais, devido à 

dimensão abrangente entre os termos política e cultura. Não cabe aqui traçar o 

momento fundacional no Brasil e no mundo, mas para as pesquisadoras Paula Félix 

e Tatiane Fernandes (2007) “Políticas culturais são formulações e/ou propostas 

desenvolvidas pela administração pública, organizações não governamentais e 

empresas privadas, como o objetivo de promover intervenções na sociedade através 

da cultura” (FÉLIX; FERNANDES, 2007, p. 1). 

 O autor Antônio Rubim (2007) discutindo sobre a trajetória das políticas 

culturais no Brasil afirma que as relações da gestão do Estado com as políticas 

culturais são marcadas por “ausência, autoritarismo e instabilidade” (RUBIM, 2007, p. 

101). Nos anos finais do século XIX até os anos de 1930 foram realizadas ações 

culturais pontuais, em alguns estados do país, em especifico na área do patrimônio, 

                                                           
1 Espaços museais: espaços de práticas aplicadas do museu institucionalizado e espaços museológicos: espaços 
de reflexão teórica da Museologia, para além do museu. 
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mas sem condições de construir um cenário favorável para o surgimento das políticas 

culturais nacionais. Para o autor, as políticas culturais têm seu formato de modo 

inaugural no país a partir de Mario de Andrade, com sua passagem pelo Departamento 

de Cultura na Prefeitura de São Paulo (1935-1938). 

 

Sem pretender esgotar suas contribuições, pode-se afirmar que Mario de 
Andrade inova em: 1. estabelecer uma intervenção estatal sistemática 
abrangendo diferentes áreas da cultura; 2. pensar a cultura como algo ‘tão 
vital como o pão’, 3. propor uma definição ampla de cultura que extrapola as 
belas artes, sem desconsiderá-las, e que abarca, dentre outras, as culturas 
populares; 4. Assumir o patrimônio não só como material, tangível e possuído 
pelas elite, mas também como algo imaterial, intangível e pertinente aos 
diferentes extratos da sociedade; 5. Patrocinar duas dimensões etnográficas 
as regiões amazônicas e nordestina para pesquisar suas populações, 
deslocadas do eixo dinâmico do país e de sua jurisdição administrativa, mas 
possuidoras de significativos acervos culturais” (RUBIM, 2007, p. 103). 

 

A visão de compreender democraticamente a importância de tornar a produção 

e representação cultural dos povos e comunidades não pertencente a camada da elite, 

inaugura uma política de incentivo, na promoção de ações que atinjam e incluam mais 

pessoas. Mario de Andrade é apresentado como figura decisiva para pensar a política 

cultural do Brasil, em termos práticos e teórico. Mesmo não ocupando a função de 

gestor federal, inventou uma política cultural abrangente. 

Rubim, aponta que em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde, após 

Getúlio Vargas ocupar o poder, e frente a gestão do ministério Gustavo Capanema, 

que atuou por um longo período, entre 1934 até 1945. O quadro operacional foi 

composto por intelectuais progressistas da área da cultura, que elaboraram projetos 

e políticas cultural do país. Segundo o autor, Capanema mesmo sendo conservador 

mantinha uma boa relação com os intelectuais progressistas, e pela primeira vez no 

âmbito federal, foi realizado um conjunto de intervenções na área da cultura, com 

desenvolvimento de formulações, praticas, legislações e organizações culturais, “A 

política cultural implantada valorizava o nacionalismo, a brasilidade, a harmonia entre 

as classes sociais, o trabalho e o caráter mestiço do povo brasileiro” (RUBIM, 2007, 

p. 104.).  

Apesar de vários problemas nas construções narrativas e representativas sobre 

o processo de formação do povo brasileiro, institucionalizado nos espaços culturais, 

vale considerar a iniciativa no sentido dos novos elementos, antes negados. Durante 

o período ditatorial, foram criadas diversas instituições nas áreas audiovisual, nas 

artes cênicas, artística, musical, museológico e patrimonial como o Serviço do 
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN (1937), esta última criada sob 

proposta de Mario de Andrade e executada na gestão de Gustavo Capanema, mas os 

critérios estabelecidos nas propostas em sua implantação foram alteradas, pelos 

modernistas, que optaram em selecionar e preservar produtos culturais ligados 

diretamente a elite. 

O período militar,  é classificado por Rubim em três momentos: o primeiro em 

1964-1968, caracterizado pela lógica da indústria cultural, controlando a produção do 

meio audiovisual; o segundo de 1968- 1974 a censura sistematizada é posta com 

torturas, violências, assassinatos, perseguição e implantação ideológica de pensar e 

representar a cultura a partir do modelo da camada oficial e dominante; o terceiro de 

1974-1985, caracterizado pela abertura lenta, com avanços e recuos, o regime para 

realizar a transição de sob sua hegemonia, admitiu profissionais da cultura, criando 

inúmeras instituições culturais, com destaque para a criação da FUNART (Fundação 

Nacional de Artes), que inicialmente funcionou como agência de financiamento de 

projetos culturais, com corpo técnico qualificado da área cultural. É a atuação de 

Aloísio Magalhães, que criou e renovou vários organismos da cultura, como o IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 1979; Secretaria da Cultura 

do MEC (1981), entre outros, promovendo discussões acerca da noção de patrimônio 

de forma abrangente, pensando sobre o conteúdo das políticas públicas. 

Durante o período da ditadura movimentos artísticos e intelectuais faziam 

oposição ao regime, contestando a função e importância da cultura para a sociedade. 

No período de construção da democracia, nos governos de Jose Sarney (1985-1989), 

Collor de Mello (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1994), é implantado o Ministério 

da Cultura, marcando um período de instabilidade.  

No governo Collor o ministério é reduzindo a uma secretária e extintos diversos 

órgãos da cultura como o Funart, para atender as exigências de programas neoliberal 

para o campo da cultura, atendendo a ideia de mercado, onde as instituições culturais 

tinham que buscar os recursos financeiros2 para o desenvolvimento das atividades, 

nas instituições privadas, sob mecanismo do ato de “doação” das empresas, geravam 

as doadoras renuncias fiscais. Ou seja, o dinheiro era público, e estava subordinado 

                                                           
2 A captação de recursos financeiros das instituições culturais, sob sistema de financiamento, para o 
desenvolvimento de atividades e ações culturais, foi criado em 1986, e era chamado de Lei Sarney, 
durante o governo de Collor passou a ser chamada de Lei Rouanet, e pós governo Collor a legislação 
e permanece até os dias atuais.  
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a decisão da iniciativa privada, do que deveria ou não ser fomentado nos museus, 

bibliotecas e outros espaços culturais, e os recursos via lei concentravam sua 

distribuição eixo São Paulo Rio de Janeiro. Entre 1995 e 2002, no governo Fernando 

Henrique Cardoso, a ideia de mercado substituindo o Estado permanece, e a cultura 

é concebida como negócio, escamotando a política cultural, e as leis de incentivo 

fiscais eram discursivamente colocadas como se fossem políticas públicas.  

Os períodos mencionados são marcados pelo vazio e autoritarismo das 

políticas culturais, e as poucas tentativas de atendimento as demandas da população 

como todo, não consegue de forma abrangente ou por longo prazo se concretizar de 

modo mais eficaz, devido as forças gestoras do Estado enxergar as políticas públicas 

como campo no atendimento de seus desejos pessoais, familiares e seletivos aos 

interesses do seu clã. 

O ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, ao assumir o cargo, elevou 

a Secretária da Cultura a Ministério, e designou a gestão do ministério a Gilberto 

Passos Gil Moreira, popularmente conhecido como Gilberto Gil, despertando os 

agentes do campo cultural, conscientes da importância do Estado no fomento a cultura 

(no sentido amplo), para o desenvolvimento da vida social. A seriedade e 

compromisso firmado pelo novo governo, com as áreas que compõe o campo da 

cultura, criou uma atmosfera de ar respirável e entusiasmo na promoção da 

valorização da pluralidade Cultural.  A museóloga Simone Flores Monteiro (2016) ao 

analisar o discurso do Ministro Gilberto Gil, no contexto social da implantação da 

Política Nacional de Museus (PNM), compreende que, 

 

Para o Ministro Gilberto Gil (2016) existia a consciência de que, no Brasil, no 
campo da Cultura e do desenvolvimento muito ainda havia por fazer. Mas sua 
administração tinha claramente como fundamental estratégia essa relação, e 
elegeu entre suas prioridades o enfrentamento de dar conta da dimensão 
conceitual da cultura, portanto, cultura, como a dimensão simbólica da 
existência social de cada povo, cultura como eixo construtor das identidades, 
cultura como espaço de realização e cidadania e também de potencializar o 
desenvolvimento social (MONTEIRO, 2016, p. 36). 

 

Gilberto Gil, no mesmo ano em que tomou posse do ministério (2003), iniciou 

um complexo percurso de construção do Plano Nacional de Cultura (PNC), de forma 

coletiva, reuniu intelectuais e profissionais das diversas áreas da cultura, para debater 

e criar princípios e eixos norteadores para o Plano de Política Cultural. 

Simultaneamente, o campo da Museologia ganhou atenção do governo, sendo 
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convidado a participar do PNC, ao qual os agentes do campo, a nível nacional, 

coletivamente, tiveram que pensar e debater sobre o papel social da museologia 

contemporânea, que resultou na elaboração de um caderno com princípios, eixos e 

ações, denominado de Política Nacional de Museus (PNM), no mesmo ano. A 

construção do PNM foi construída democraticamente, com participação de agentes 

especializados do setor museal e museológico, e sociedade civil, sobre questões do 

direito da população no acesso aos museus, a memória e a cultura. No ano seguinte, 

segundo o IBRAM (2010) 

 

Em 2004, foi realizado, na cidade de Salvador/BA, o I° Fórum Nacional de 
Museus – I° FNM. Na ocasião, 400 representantes do campo museal, à luz 
do tema: ‘A Imaginação Museal: os caminhos da democracia’, refletiram, 
avaliaram e estabeleceram diretrizes para a Política Nacional de Museus – 
PNM e para o Sistema Brasileiro de Museus – SBM, criado em 2004 (IBRAM, 
2010, p. 9). 

 

Um conjunto de medidas são elaboradas e executadas nas políticas públicas  

pelo governo federal a partir do PNM, possibilitou novas formas de fomentar o setor, 

como: a criação do DEMU (Departamento de Museus/IPHAN), em 2003; Sistema 

Brasileiro de Museus (SBM); o Cadastro Nacional de Museus (CNM); o Estatuto de 

Museus; a Criação do IBRAM (2009), que criou o Programa de Pontos de Memória, 

que visa fomentar iniciativas de museologias comunitárias, em todo território nacional, 

desenvolvidas por grupos socialmente marginalizados, que constroem espaços 

museiais e museológicos, como instrumento de desenvolvimento local, integral e 

sustentável, na luta pela transformação social, e o Plano Nacional Setorial de Museus 

(2010), constituindo como 1° plano político do setor, que visa nortear o planejamento 

das diretrizes e metas, com duração de 10 anos, tendo que ser  revisado e atualizado. 

O curso de graduação em Museologia, até o ano de 2007, era ofertado apenas 

nas Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) e na Universidade Federal da Bahia 

(UFBA)3. O governo brasileiro ciente da situação e da necessidade de ampliar e 

qualificar profissionais museólogos/as, atendendo a PNM, criou 11 novos cursos de 

Museologia, entre os anos 2007 e 2009, para atender a demanda do setor. A 

ampliação do curso, nas diversas regiões do país, juntamente com a expansão de 

novas universidades e o Sistema de Cotas para alunos, oriundos das escolas 

                                                           
3 O curso de Museologia foi incorporado a UNIRIO em 1979, durante reitoria de Pedro Calmon, amigo de Gustavo 
Barroso e na UFBA em 1969, sob iniciativa do Prof.  Historiador e arqueólogo, Valentin Calderón de la Vara. 
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públicas, negros/as, quilombolas e indígenas, de baixa renda, possibilitou a integração 

de novos personagens, pertencentes ao extrato social baixo, antes excluídos, que 

contribuiu/contribui para o fortalecimento do campo. Esses/as novos personagens, 

tornam se protagonistas e porta vez de suas comunidades no trato das 

representações culturais no qual fazem parte, dentro de um processo democrático e 

inclusivo. 

Apesar de grandes avanços ocorridos no campo museológico brasileiro, a 

comunidade LGBT, no que tange as representações sobre suas histórias e memórias, 

permanece na margem das margens, quase que inexistentes nos espaços museias e 

museológicos. Mas, o ingresso de pessoas LGBT no curso, e a atuação profissional 

de LGBTs na área com a colaboração de apoiadoras/es da causa, ganha folego no 

campo iniciativas e contestações, a invisibilidade e o direito a memória, na produção 

e prática museológica, relacionada a comunidade LGBT. Os pesquisadores Jean 

Baptista e Tony Boita (2018) observando o campo acadêmico do curso, constatam 

que 

 

Eventos acadêmicos do campo museológico também passaram a abordar a 
tema, sobretudo a partir de 2010, o ano em que o Fórum Nacional de Museus 
contou com uma memorável palestra de Luiz Mott. No Fórum seguinte, 
profissionais de museus reuniram-se para a formação da Rede LGBT de 
Memória e Museologia Social do Brasil, atuante até hoje, em programação 
não-oficial do evento. Contudo, desde 2010, o Fórum Nacional de Museus 
segue atuando como se a questão LGBT e a situação que vivenciamos não 
existisse no país ou não fossem problema da Museologia e dos Museus” 
(BAPTISTA; BOITA, 2018, p. 254). 

 

No ano de 2010, é reconhecido o primeiro Ponto de Memória LGBT, na cidade 

de Maceió/AL; em 2012, é criado a Rede de Memória LGBT e Museologia Social; em 

2013, a Revista Memória LGBT; no ano de 2014 a primeira monografia voltada a 

temática, entre outras ações que foram e estão sendo desenvolvidas, sobretudo por 

agentes LGBT da área. No tópico 1.2 abordaremos em mapeamento algumas ações 

museologicas com temática LGBT. 

Nos últimos anos o acesso as instituições e espaços culturais, como museus, 

passaram por algumas mudanças significativas, aberto a outras possibilidades e 

processos de construções destoantes dos cânones tradicionais. O campo da 

Museologia, assume um papel de destaque na gestão do governo federal Lula/ Gil. O 

modo conduzido e pensado sobre políticas públicas do Brasil, de forma inclusiva, 

buscando compreender a pluralidade cultural, atenta as necessidades e demandas do 
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povo brasileiro, formado por uma diversidade étnica, de crenças religiosa, classes, 

gêneros e sexualidades, para pensar e criar políticas culturais, de modo colaborativo, 

numa tentativa de distanciamento dos modos excludentes e eurocêntricos, que 

colaborou para o fortalecimento do exercício da democracia. 

As políticas públicas direcionadas ao campo da Museologia, que garante 

condições efetivas para o exercício do direito a representação das memórias das 

comunidades excluídas historicamente, instituída pelo governo brasileiro naquele 

período, institucionalizou a Museologia Social no Brasil, enquanto política pública, 

voltada e comprometida de maneira ética e cientifica com a inclusão da diversidade 

social e cultural.  

 

1.2  - Atualização do Mapeamento de Museus, Coleções e Exposições com 

Inclusão da Temática LGBT do Brasil 

 

A atualização do mapeamento de exposições, coleções e museus, que de 

algum modo, incluíram a temática LGBT no Brasil, é desenvolvida a partir do trabalho 

de conclusão de curso (TCC) “Memória LGBT: Mapeamento e Musealização em 

Revista”, do museólogo Tony Willian Boita (2014). Tendo como desdobramentos a 

participação do autor na idealização e materialização do projeto “Memória LGBT no 

MUF” (2015), que resultou na expansão da pesquisa do mapeamento, publicado em 

2017, em parceria com Jean Baptista, titulada Museologia e Comunidades LGBT: 

mapeamento de ações de superação das fobias à diversidade em museus e iniciativas 

comunitárias do globo. Os autores citados são únicos no campo da produção 

museológica brasileira, até o momento, direcionado a construção cartográfica de 

ações museológicas que abordam a temática LGBT. 

O museólogo Tony Boita no ano de 2014, no período estudante de Museologia, 

pela Universidade Federal de Goiás- UFG, apresentou o TCC estruturado em três 

capítulos, com total de 56 páginas, com objetivo de promover a discussão de novas 

propostas interdisciplinares nas metodologias da área, para mapeamentos de ações 

afirmativas LGBT’s no campo da memória, debatendo a relação da Museologia e 

Museus no processo de musealização, diante das demandas atuais. O autor realiza 

um mapeamento do Patrimônio Cultural Brasileiro, museus, coleções e exposições 

com temática LGBT na América Latina, além da análise da cadeia operatória 
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museológica aplicada no periódico digital Revista Memória LGBT (RMLGBT), que vem 

promovendo, desde de sua criação, a musealização de memórias da comunidade 

LGBT. A revista foi criada por Boita no ano de 2013, com intuito de combater a 

invisibilização da comunidade LGBT, tendo apoio da Rede LGBT de Memória e 

Museologia Social, que surgiu no ano de 2012, durante o V Fórum Nacional de 

Museus. 

O conceito de Memória é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa de 

Boita (2014), que discute o conceito de memória coletiva como “campo em 

permanente construção e conflitos”, que através dos espaços de memória como os 

museus podemos observar a hegemonia dos discursos e manutenção do 

conservadorismo, do passado e da tradição dos homens brancos e glorificados como 

heróis, permeando as ausências e silenciamentos das memórias dos ‘homossexuais’, 

‘ciganos, entre outros. O autor aborda a memória coletiva conceituada por Pollack 

(1989), em uma perspectiva construtivista, que privilegia sua análise sobre a 

construção da memória coletiva a partir dos povos marginalizados, excluídos e 

minorias, e por Mario Chagas (2009) que analisa a concepção que temos sobre a 

memória na atualidade, atrelado a Revolução Francesa e noção de nação, como 

ferramenta de rememoração criando espaços e datas comemorativas, entre outros. A 

memória como ato seletivo e excludente, na qual os grupos dominantes asseguram o 

que consideram importante a ser lembrado, excluindo o direito de todos/as que não 

se enquadram em suas concepções. 

A monografia de Boita é a primeira a nível de graduação voltada a temática 

LGBT, no campo da Museologia do Brasil. O que lhe capacitou a desenvolver o projeto 

Memória LGBT no Museu da Favela (MUF). Jean Baptista e Tony Boita (2017), 

chamam a atenção sobre a importância do V Fórum Nacional de Museus, que ocorreu 

no ano de 2012, na cidade de Petrópolis/ RJ, que em paralelo ao evento, alguns 

agentes de Pontos de Memória, de museus convencionais, e integrantes de 

universidades, de várias partes do país, mobilizaram-se para abordar questões sobre 

as ausências LGBT nas políticas públicas nacionais, referente ao campo da memória 

e as representações em museus. 

 

O grupo articulou-se para criar a Rede LGBT de Memória e Museologia Social 
do Brasil, agremiação que passou a ser uma central crítica de ações e 
análises sobre a matriz heterossexual da museologia brasileira” (BAPTISTA; 
BOITA, 2015, p. 42). 
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 É a partir desta articulação que os autores observam o impulso da temática 

LGBT no campo da Museologia, que desabrocha um conjunto de atividades e ações 

tocantes as questões LGBT’s no contexto brasileiro. 

O projeto Memória LGBT no MUF foi idealizado por Tony Boita, Sidney 

Tartaruga (sócio fundador do MUF) e Ana Muza (integrante da Rede LGBT e 

RMLGBT), e executado pelos criadores no MUF. A instituição está situada no alto do 

morro entre as comunidades Pavão, Pavãozinho e Cantagalo (PPG) da cidade do Rio 

de Janeiro/RJ. A proposta para o desenvolvimento do projeto no MUF foi submetida 

ao edital do II Programa de Fomento à Cultura Carioca4, no ano de 2014 e 

contemplada. No ano de 2015, foi desenvolvido no MUF, e tornou-se no período pauta 

de matéria publicada no site jornalístico Catraca Livre5: “A iniciativa contemplará rodas 

de memória, oficinas, formações, exposição, publicações da RMLGBT, apresentações 

artísticas e Mapeamento e Inventário do Patrimônio Cultural LGBT na Favela. ” 

É importante nos atermos sobre a importância da Rede LGBT de Memória e 

Museologia Social, que por intermédio da ação coletiva, o grupo colabora, até o 

momento atual, na intenção de produzir, fomentar, comunicar e promover as histórias 

e memórias da comunidade LGBT. A Rede impulsionou a criação da Revista Memória 

LGBT, tendo em vista que o fundador é membro da rede; a Revista proporciona 

possibilidades de pesquisas, sob aspectos museológicos da população LGBT, que 

serviu de ferramenta e base para a primeira produção voltada especificamente a 

temática LGBT da área, do país. Os desdobramentos das ações impulsionadas de 

maneira direta ou indireta, pelas ações da Rede, esboça objeto passível a ser 

pesquisado sobre os processos geradores e produtos. 

Os pesquisadores Jean Baptista e Tony Boita (2017), engajados na 

continuidade da pesquisa do projeto Memória LGBT, apresentam em artigo, a 

expansão do mapeamento, identificando museus, patrimônios e exposições, com 

temáticas relacionadas as comunidades/populações LGBT´s do Brasil, nos países da 

África, América, Ásia, Europa e Oceania. Uma proposta mundial, de iniciativas e 

ações, que rompem com as normas institucionais dos espaços museais, conduzidos 

                                                           
4 Programa de fomento à cultura Carioca 2014, da Secretária Municipal do Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/smc/exibeconteudo?id=4745320. Acessado no dia 14 de setembro de 2018. 
5Matéria publicada em 08 de março de 2015, disponível em: <https://catracalivre.com.br/cidadania/memoria-
lgbt-no-museu-de-favela-pavao-pavaozinho-e-cantalo-muf/>. Acessado no dia: 06/09/2018. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smc/exibeconteudo?id=4745320
https://catracalivre.com.br/cidadania/memoria-lgbt-no-museu-de-favela-pavao-pavaozinho-e-cantalo-muf/
https://catracalivre.com.br/cidadania/memoria-lgbt-no-museu-de-favela-pavao-pavaozinho-e-cantalo-muf/
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por opressões e silenciamentos, para com as histórias, memórias e identidades 

LGBT´s. Os autores provocam a comunidade museológica a (re)pensar e se 

posicionar, diante das violências LGBTfobicas que subalternizam as comunidades 

LGBT´s. 

O conjunto das ações e práticas museológicas com temáticas LGBT, presente 

no mapeamento e na reflexão, galgadas nas produções dos autores acima citados, 

subsidiam a possibilidade para que este capitulo seja desenvolvido. Como ato de 

resistência, fortalecimento, subversão e (re)afirmação das nossas existências, 

identidades, memórias e histórias.  

A produção do conhecimento cientifico no campo das Ciências Sociais e 

Humanas, pode ser compreendida a partir da observação de como os fenômenos são 

socialmente construídos em determinadas sociedades, podendo estar presente em 

algumas e ausente em outras, que resultam em saberes e conhecimento. 

Metodologicamente, convencionei empregar na presente pesquisa uma abordagem 

quanti-qualitativa, referente às ações de Museologia do Brasil, voltadas a temática 

LGBT. “Estudos quanti complementados por estudos quali descritivo podem fornecer 

maior potencial de interpretação dos fenômenos, principalmente ao agregar a 

percepção dos indivíduos no desenho de pesquisa” (KIRSCHBAUM, 2013, p.188). 

 Esta pesquisa de identificação de museus e exposições com temáticas e 

questões relacionadas a comunidade LGBT brasileira foi construída por visitas 

presenciais e virtuais, sites oficiais de matérias jornalísticas, publicidades convidativas 

das ações e entrevistas não diretivas (virtuais ou presenciais), afim de coletar novos 

dados, agregando aos levantados pelos precursores do mapeamento, através da 

RMLGBT. Os autores analisam as potencialidades presente na Revista como 

estratégia de superação, observando o processo de salvaguarda, comunicação e 

promoção da memória LGBT, refletindo as ausências nos museus. A pretensão em 

que proponho, para além de retroalimentar as ações de exposições e museus com a 

temática LGBT, é realizar um balanço panorâmico do conjunto das ações 

desenvolvidas, a partir do aspecto museológico, e identificar na dinâmica novas 

configurações de práticas museológicas. 

 A construção dos quadros abaixo, de 1 a 5, divididos por regiões, colabora 

para ilustrar a sistematização dos dados qualitativos, e os gráficos 1 e 2 para ilustração 

quantitativa, não sendo eles definitivos, abertos as alterações, na medida que são 



32 
 

identificadas novas ações anteriores ou pós, passiveis a outras construções de 

leituras sobre os fenômenos que possam apresentar. A atualização das ações 

identificadas, por mim, e as coletadas através dos autores Baptista e Boita, estão 

referenciadas abaixo de cada tabela, seguida por descrições dos fatos. 

 

Quadro 1: Mapeamento de Exposições, Coleções e Museus com Inclusão da 

Temática LGBT do Brasil – Região Nordeste 

  

Identificação Estado Cidade Ações 
Museológicas 

Ano 

ID. A1 Bahia Salvador Criação do Museu 
da Sexualidade. 

1989 

ID. A2 Alagoas Maceió Ponto de Memória 
LGBT 

2010 

ID. A3 Pernambuco Recife Exposição T Um 
Outro Olhar. 

2013 

ID. A4 Ceará Fortaleza Exposição 
Devir Suas Ideias 
Fora do Armário 

2016 

ID. A5 Sergipe Aracaju Projeto CasAmor. 2018 

ID. A6 Sergipe Laranjeiras Exposição 
PRENDAda 

desTRAVAda. 

2018 

ID. A7 Bahia Salvador Exposição é Só 
Amor 

2018 

 

A1 e A3. Tony Boita, 2014. 
A2, A4, A5, A6 e A7. Rafael Machado, 2018. 

 

A1- Primeiro Museu do Brasil, voltado a questões da vida sexual e da 

sexualidade. O museu foi instalado na sede do Grupo Gay da Bahia (GGB), 

inaugurado no dia 02 de setembro de 1998, idealizado por Marcelo Cerqueira 

(Historiador) e Luiz Mott (Historiador e Antropólogo) fundador GGB. O acervo é 

composto peças de mármore, vidro, cerâmica, madeira, tecido, acrílico, fibra, 

esculturas, desenhos e objetos utilitários. O museu teve que suspender suas 

atividades há alguns anos, devido várias dificuldades. 

A2- De acordo com as informações em registro fotográfico, publicações de 

eventos e pronunciamento em perfil oficial da página, em rede social do facebook, do 

Ponto de Memória LGBT/AL, o espaço participou da 10ª Semana dos Museus e da 6ª 

Primavera dos Museus, com criação de exposição. Em 2015 consta publicação sobre 

o endereço da instalação no edifício Lobão Barreto- Centro, com transição de 



33 
 

endereço para uma sala no Espaço Cultural La Rosa Mossoró, e a última publicação 

está registrada no dia 06 de maio de 2017, com fotografias sobre a exposição 

Carnaval de todas as Cores. Entrei em contato por e-mail para ter mais informações 

sobre o projeto e as atividades que estão sendo desenvolvidas, até o momento desta 

publicação não obtive retorno. 

A3- A exposição foi concebida pela Gerência de Livre Orientação Sexual 

(GLOS). Montada no Museu Murilo Grega e na Estação Central do Metrô de Recife, 

voltada a comunidade Trans e Travestis. 

A4- A exposição “Devir Suas Ideias Fora do Armário”, foi construída por um 

grupo de estudantes de publicidade e propaganda da Universidade Federal do Ceará 

- UFC. A exposição ocorreu no dia 09 de junho de 2016, no Instituto de Cultura e Arte 

(ICA) da UFC. A amostra foi composta por anúncios publicitários e roda conversa 

sobre representatividade da comunidade LGBT na publicidade. 

A5- A CasAmor é a 2ª (segunda) do Brasil e 1ª (primeira) do nordeste, a 

salvaguardar e preservar pessoas, e acervos culturais. A instituição oferece abrigo as 

pessoas LGBT’s expulsas de suas residências, por questões de suas sexualidades e 

gênero, assistência psicossocial e jurídica, além de desenvolver diversas ações 

artísticas, culturais e pedagógicas abertas à comunidade LGBT e geral. A idealizadora 

do Projeto é a feminista, ativista LGBT, e Transfeminista Linda Brasil, mulher trans, 

que com apoio coletivo materializou o projeto. O espaço foi inaugurado no dia 29 de 

janeiro de 2018, e é mantido por doações e bazar permanente. Todas as ações são 

construídas, desenvolvidas e executadas de maneira coletiva, por pessoas voluntárias 

(os) e assistidas (os) da instituição.  

A6- No mês de Julho de 2018, no campus da Universidade Federal de Sergipe- 

UFS, foi inaugurada a 1ª (primeira) exposição LGBT de Sergipe, com protagonismo 

de uma artista mulher trans. A exposição titulada “PRENDAda desTRAVAda”, pela 

artista criadora das obras Alice Pagan, foi aberta ao público durante a primeira 

Semana Acadêmica do curso de Museologia- UFS, entre os dias 08/07 a 10/07, com 

curadoria dos discentes que compõe o Centro Acadêmico de Museologia- UFS 

(CAMUFS), Rafael dos Santos Machado (bicha, preta, e favelada), Douglas Santos 

Neco (bicha, preta e camponesa) e Darly Anderson Santos Calumby (bicha e 

ribeirinha) e organizadores do evento. A exposição permaneceu até o dia 11/07. O 

processo curatorial e a narrativa expográfico, foi construída de maneira participativa 
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com a artista, prezando pela ética e o respeito, compreendendo que o conhecimento 

é construído de forma horizontal. As obras da artista expressam um auto análise das 

submissões, condicionamentos e imposições do patriarcado, em que vivemos, e 

somos obrigadas (os) a se enquadrar na construção binária dos gêneros e das 

sexualidades, a partir dos discursos interpelativos do fator biológico, atrelado ao órgão 

genital.  A realização do evento foi divulgada na página oficial da Gestão do CAMUFS, 

teve como tema principal “Por uma Museologia comprometida com a vida”, e tornou 

se matéria do jornal eletrônico da UFS- Laranjeiras6. A programação do evento foi 

composta pela exposição, performance artística, intervenção de grupo de dança e 

mesas temáticas compostas por mulheres cis e trans, lésbicas, homens trans, gays, 

e negras (os). 

A7- A exposição “É Só Amor”, criada por Luiz Antônio Sena Jr. Montou o projeto 

de exposição urbana, com imagens de lambe-lambe, de pessoas LGBTs trocando 

afetos. A exposição foi instalada nas paredes de diversas parte das ruas do Centro 

Histórico de Salvador, no dia 02 de Outubro de 2018.  Em menos de 24 horas a 

amostra foi atacada e vandalizada, sobrou uma foto que era do idealizador, onde 

escreveram “Só BALA”. O idealizou é gay, e em entrevista ao jornal Correio, diz que 

o ato “grita homofobia” e a ação destruiu a mensagem de afeto. 

 

Quadro 2: Mapeamento de Exposições, Coleções e Museus com Inclusão da 

Temática LGBT do Brasil – Região Norte 

 

Identificação Estado Cidade Ações 
Museológicas 

Ano 

ID. B1 Pará Belém  Exposição: Baile 
das Chiquitas. 

2014 

ID. B2 Amapá Macapá Exposição 
Fotográfica 

Contra o 
Preconceito  

2017 

ID. B3 Mato Grosso Cuiabá Exposição: Viver 
é um Ato Político: 

Nossa Arte, 
Nossa Voz! 

2018 

 

B1. Tony Boita, 2014. 
B2 e B3. Rafael Machado, 2018. 

                                                           
6 Portal eletrônico do site com a matéria sobre o evento: http://laranjeiras.ufs.br/conteudo/62142-primeira-
semana-academica-de-museologia-campuslar 
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B1-  O Baile das Chiquitas integrou o inventário do patrimônio em 2014, do 

festejo do Círio de Nazaré, estendendo a representatividade no Museu do Círio. O 

baile é considerado uma festa profana de travestis que faz parte da festa do Círio, 

considerada uma das maiores festas cristã do país, que lota as ruas da cidade, 

durante o festejo. O ato eleger o Baile das chiquitas elevou a categoria de 1º (primeiro) 

patrimônio LGBT a ser reconhecido oficialmente, e único até o momento no país. Mas, 

os autores ressalva, que os esforços para o reconhecimento do baile das Chiquitas 

como patrimônio transcorreu e transcorre em um processo de luta dos movimentos 

sociais local, contra as articulações políticas conservadoras que tentam exterminar o 

reconhecimento e o festejo na cidade. 

B2- A Exposição Fotográfica Contra o Preconceito, fez parte da programação 

do Orgulho LGBT, na “Viada Cultural”, no dia 26 de agosto de 2017, na praça do Coco, 

na cidade de Macapá. A exposição foi criada por um grupo de amigos gays, que 

organizou imagens fotográficas que retratavam a homofobia e a luta por mais 

igualdade e respeito. 

B3-  A exposição “Viver é um Ato Político: Nossa Arte, Nossa Voz!”, foi aberta 

no dia 28 de setembro de 2018 e encerrada no dia 28 de outubro de 2018, na cidade 

de Cuiabá/MT, no Museu da Imagem e do Som (MISC). A amostra fez parte da 

programação da 16ª Parada da Diversidade LGBT+ de Cuiabá. A exposição foi 

composta por obras contemporâneas de artes plásticas, fotografias, esculturas, 

literatura, audiovisual, música, moda, entre ouros, produzidas por 28 artistas da 

comunidade LGBT+, sob curadoria do professor e Artista Visual Rodolfo Carli de 

Almeida. 

 

Quadro 3: Mapeamento de Exposições, Coleções e Museus com Inclusão da 

Temática LGBT do Brasil – Região Centro Oeste 

 

Identificação Estado Cidade Ações 
Museológicas 

Ano 

ID. C1 Goiás Goiás Semana do 
Babado. 

2012 

ID. C2 Goiás Goiânia Revista Memória 
LGBT. 

2013 

ID. C3 Distrito Federal Brasília Exposição Vossa 
Majestade 

2015 
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ID. C4 Distrito Federal Brasília Instituto Cultural 
Arte e Memoria 

LGBT+ 

2016 

ID. C5 Goiás Goiânia Exposição 
Mulheres no 

Sertão 

2016 

ID. C6 Distrito Federal Brasília Exposição: Ultaje 2017 

ID. C7 Goiás Goiânia Exposição Transa 
no Ser-tão 

2017 

 

C1 e C2. Tony Boita, 2014. 
C3, C5 e C7. BAPTISTA; BOITA, 2017. 

C4 e C6. Rafael Machado, 2018 
 

C1-  A “Semana do Babado” foi realizada no Museu dos Bandeirantes 

(MUBAN), em Goiás/ GO, no ano de 2012. De acordo com os autores a exposição foi 

temporária, e a 1ª (primeira) voltada a história e a memória LGBT do país, em uma 

instituição museológica, subsidiada com recursos federais. O projeto da ação 

afirmativa, elaborado pela Museóloga e diretora do museu Girlene Chagas Bulhões, 

com a colaboração de integrantes da Rede LGBT de Memória e Museologia Social 

No Brasil. Durante uma semana, várias atividades sob protagonismo de pessoas 

LGBT´s foram desenvolvidas, e a bandeira do símbolo LGBT foi hasteada na faixada 

da instituição. Alguns meses pós eventos a diretora foi exonerada da função, por 

motivos das forças religiosas conservadoras, que estavam incomodadas em vê a 

instituição aberta as comunidades marginalizadas. 

C2- No ano de 2013 foi lançada a Revista Memoria LGBT. A revista é virtual, e 

qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com cobertura de internet, através do 

aparelho eletrônico, que dá acesso a navegação virtual consegue ter acesso.  A 

revista é um periódico colaborativo, os acessos aos conteúdos são gratuitos e faz 

parte do Projeto Memória LGBT. O criado da Revista é o Museólogo Tony Boita. 

C3. É a 1ª (primeira) exposição curricular do curso de Museologia do Brasil e 

da Universidade de Brasília (UNB), a trata questões LGBT`s. O discurso expográfico 

buscou a abordar alguns aspectos da realidade das dragqueens da capital e do país. 

C4- Fundado no dia 03 de dezembro de 2016, com o objetivo de defender, 

fomentar, promover e difundir a cultura, o patrimônio cultural e artístico, e a memória 

da comunidade LGBT brasileira. O instituto é membro da Rede LGBT de Memória e 



37 
 

Museologia Social, e divulga suas ações no espaço virtual7, que disponibiliza cursos 

livres, ateliê e artigos. O projeto foi criado por Felipe Areda, e busca apoio para criação 

do espaço físico. O instituto é uma organização não governamental (ONG). 

C5- A exposição curricular “Mulheres no Sertão Goiano”, foi criada pelos alunos 

do curso de Museologia, pela Universidade Federal de Goiás – UFG. A exposição teve 

como abordagem principal a objetificação do corpo da mulher, abordando também 

questões sobre sexualidade, feminismo e gênero. A amostra ficou aberta do dia 06 a 

29 de julho de 2016, no Museu de Antropológico da UFG. 

C6- A exposição curricular “Ultraje”, foi construída pelos alunos do curso de 

Museologia da Universidade de Brasília (UNB), inaugurada no dia 04 de outubro e 

encerrada no dia 13 do mesmo mês. Segundo informações na página oficial, a 

amostra foi instalada na UNB e a exposição propôs reflexão sobre como foi construído 

o padrão normativo de vestuário feminino e masculino, permeando as identidades de 

gênero e as questões LGBT. 

C7- A exposição curricular “Transas no Ser-tão”, foi criada pelos alunos do 

curso de Museologia, da Universidade Federal de Goiás – UFG. A exposição ficou 

aberta entre os dias 04 a 14 de julho de 2017, no Museu Antropológico da UFG. A 

exposição apresentou a trajetória do debate de gênero e sexualidade nos últimos 30 

anos, a partir da produção de dois grupos de pesquisas: grupo Transas do Corpo 

(1987) e Ser-Tão (2006). 

 

Quadro 4: Mapeamento de Exposições, Coleções e Museus com Inclusão da 

Temática LGBT do Brasil – Região Sudeste 

 

Identificação Estado Cidade Ações 
Museológicas 

Ano 

ID. D1 São Paulo São Paulo Acervo Bajubá. 2010 

ID. D2 São Paulo São Paulo Exposição 
Fotográfica de 

Personagens da 
comunidade LGBT 

Paulista. 

2012 

ID. D3 São Paulo São Paulo Museu da 
Diversidade Sexual. 

2012 

ID. D4 Minas Gerais Belo Horizonte O Ciclo 
Transgressões: 

2013 

                                                           
7 Portal de acesso disponível em: http://cultura.lgbt/?fbclid=IwAR2bNFLHxZ2QipZBOLrtPplzb-CaSzpDPYiJDV-
d4SEpn5dXDSvqF2sO41Y. 
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Educação, Cultura 
e Direitos 
Humanos. 

ID. D5 São Paulo São Paulo Acervo 
TransHistórias. 

2014 

ID. D6 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Projeto Memória 
LGBT no MUF. 

2014/ 2015 

ID. D7 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Exposição Clóvis 
Bornay -  100 Anos. 

2016 

ID. D8 São Paulo São Paulo Casa 1. 2017 

ID. D9 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Exposição 
Liberdade de Ser: 

Diversidade de 
Gênero e 

Orientação Sexual 

2017 

ID. D10 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Exposição: Queer 
Museu 

2018 

 

D3, D4, D5 e D6. Tony Boita, 2014. 
D7. BAPTISTA; BOITA, 2017. 

D1, D2, D8, D9 e D10. Rafael Machado, 2018. 
 

D1-  O projeto de constituição do acervo é voltado para salvaguarda, 

conservação e investigação da arte, memória e cultura LGBT brasileira. Com recursos 

particular, o projeto adquiriu/adquiri obras de artes, periódicos, livros, LPs e CDs 

produzidos por pessoas LGBT’s do Brasil. A coleção possui 2.500 (dois mil e 

quinhentos itens), contabilizados em 2017. 

D2- Em 2012 na capital paulista, foi montada uma exposição fotográfica em 

homenagem a personagens da comunidade LGBT paulista. A exposição foi 

organizada por integrantes de movimentos LGBT´s local, e tornou se a primeira 

exposição a ter reconhecimento do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), recebendo 

o título de Ponto de Memória, pela iniciativa comunitária LGBT. 

D3- A instituição teve sua estreia no dia 25 de maio de 2012, na cidade de São 

Paulo. Foi criado pela Secretária da Cultura do Estado de São Paulo. O objetivo é 

preservar a história e a cultura da comunidade LGBT, valorizando a diversidade sexual 

na construção social e cultural do país. O Museu está instalado na estação de metrô 

na praça da República.  

D4- A proposta da ação educativa foi construída como parte de uma formação 

de ação educativa, que questionava as ausências de travestis e trans nos espaços 

dos museus, a intervenção acompanhou uma exposição fotográfica. 
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D5- O acervo é composto por relatos textuais e fotográficos, das depoentes 

trans e travestis, sobre suas vivências e experiências, de saúde, violências, 

exploração, transfobias, tráfico humano entre outras. O objetivo além de registras 

fatos sobre suas trajetórias, é a partir de suas memórias musealizadas contribuir para 

que o preconceito seja combatido.  

D6-  O Projeto Memória do MUF, teve como um dos objetivos remontar parte 

da memória LGBT de seus moradores, com recorte de raça, classe e gênero, que 

constituiu a coleção titulada Ser LGBT na favela.  Foram desenvolvidas várias ações 

com protagonismo e participação da comunidade LGBT do complexo PPG. Em 2015 

com desdobramento do projeto foi criado o I Seminário Museus, Memória e 

Museologia LGBT, o evento foi construído e organizado por Ana Muza, Sidney 

Tartaruga e Tony Boita. A conferência de abertura ficou por conta do ativista e primeiro 

homem trans, operado no Brasil, João Nery8, que recentemente aos 68 anos de idade 

faleceu, no dia 26 de outubro de 2018, vítima de câncer no pulmão. Na ocasião do 

evento João Nery lançou seu livro auto biográfico “Viagem Solitária: memórias de um 

transexual 30 anos depois”. O evento também contou com a participação de 

representantes de movimentos sociais, profissionais, pesquisadores e estudantes do 

campo museal de várias localidades do país. O evento foi sediado na organização 

filantrópica Solar Menino de Luz. A ação buscou encorajar o diálogo não LGBTfobios 

a serem abordados nos espaços culturais, de saúde, escolar, entre outros. 

D7- Exposição temporária aos 100 anos do Museólogo e Carnavalesco Clóvis 

Bornay, teve como curador Mario Chagas. A exposição buscou abordar aspectos da 

vida pessoal e profissional do homenageado. O Museu da República sediou a 

exposição que foi inaugurada no dia 26 de Janeiro, e ficou aberta pra visitação até o 

dia 30 de junho de 2016. 

D8- A Casa 1 é um centro de cultura e acolhimento de pessoas LGBTs expulsas 

de suas residências, ou em situação extrema de violências. O projeto foi criado por 

Iran Giusti, militante LGBT, que com apoio da comunidade LGBT obteve ampla 

divulgação nas mídias digitais, arrecadou doação de mobiliário e outros matériais, 

                                                           
8 João Nery é símbolo para a comunidade LGBT do Brasil, devido sua trajetória de luta pelos direitos das pessoas 
trans. Desenvolveu o projeto de lei que garante o direito da retificação do nome social nos registros civis, de 
acordo com a auto identificação do gênero, sem a necessidade da intervenção cirúrgica. O projeto que leva seu 
nome, tramitou no congresso no ano 2013, sendo aprovado em 2018. 
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além do apoio financeiro por meio do crowdfunding9. O espaço foi inaugurado no dia 

25 de janeiro de 2017, mantido por doações da sociedade civil, e está alocado em um 

prédio alugado de dois pavimentos, no superior funciona o abrigo e no térreo o centro 

cultural, onde são desenvolvidas atividades pedagógicas e culturais, o ambiente é 

dividido em três salas: sala de exposição, sala de cursos e a sala administrativa. As 

atividades desenvolvidas no centro cultural são aberta a comunidade LGBT e geral. 

O espaço é o 1º (primeiro) do Brasil a salvaguardar e preservar pessoas e acervos 

culturais. 

D9- A Exposição curricular “Liberdade de Ser: Diversidade de Gênero e 

Orientação Sexual”, foi construída pelos alunos de graduação de Museologia, da 

Universidade do Rio de Janeiro- UNIRIO. A amostra abordou alguns aspectos do 

Universo LGBT+, buscando da visibilidade, promover a quebra de preconceitos, gerar 

empatia e inclusão. A exposição foi aberta do dia 08 a 24 de novembro de 2017, no 

Espaço Cultural do Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCH) da UNIRIO. 

D10- A Exposição Queer Museu, após ser censurada no Santander Cultural de 

Porto Alegre/RS, por movimentos conservadores, pode ser reaberta no dia 18 de 

agosto de 20118, na Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, na cidade do Rio 

de Janeiro/RJ. A EAV criou o movimento “LEVANTE QUEREMOS O QUEER!”, que 

promoveram o “Viradão”, um evento festivo contra a censura e a intolerância. O evento 

ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2018, na EAV, com parceria de ativistas e agitadores 

culturas. A programação contou com oficinas direcionadas ao público infantil, mesas 

de debates, apresentação de grupos de cultura popular e bateria da Escola de Samba 

Mangueira, com intuito de impulsionar a reabertura da exposição no Parque Lage, 

onde também foi criado o financiamento coletivo, que possibilitou a reabertura da 

exposição.  

 

Quadro 5: Mapeamento de Exposições, Coleções e Museus com Inclusão da 

Temática LGBT do Brasil – Região Sul 

 

Identificação Estado Cidade Ações 
Museológicas 

Ano 

ID. E1 Paraná Curitiba Centro de 
Documentação 

2007 

                                                           
9 Financiamento coletivo por meio de plataformas virtuais na captação de capital monetário para iniciativas de 
interesse coletivo. 
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Professor Drº 
Luiz Mott 
(CEDOC). 

ID. E2 Rio Grande do 
Sul 

Porto Alegre Exposição 
Afetividade 

LGBT 

2015 

ID. E3 Rio Grande do 
Sul 

Porto Alegre Exposição Uma 
Cidade pelas 

Margens. 

2016 

ID. E4 Santa Catarina Florianópolis Exposição 
Chave 17 – 
Acessos e 

(in)diferenças 

2016 

ID. E5 Rio Grande do 
Sul 

Porto Alegre Exposição 
QueerMuseu: 

Cartografias das 
Diferenças na 
Arte Brasileira. 

2017 

 

E3. BAPTISTA; BOITA, 2017. 
E1, E2, E4 e E5. Rafael Machado. 2018. 

 

E1-  Criado pela ONG Grupo Dignidade do Paraná e com apoio do Ministério 

da Cultura, por meio da secretária da Identidade e Diversidade Cultural. O espaço 

reúne um acervo composto por trabalhos acadêmicos, fotografias, revistas, DVDs, 

vídeos, periódicos, recorte de jornais, produções artísticas e literárias de Curitiba do 

Brasil, que remontam a história de grupos e do Movimento LGBT do Brasil. O centro 

de documentação é o 1º (primeiro) do país voltada a comunidade LGBT e leva o nome 

de Luiz Mott, um dos líderes considerado fundamental na história do Movimento LGBT 

Brasileiro. 

E2- Exposição “Efetividade LGBT”, foi criada por Betina Dalla Rosa. A 

exposição explorou a intimidade e afetividade de pessoas LGBT, mostrando por meio 

de fotografias trocas de carinhos e amor, buscando mostrar que os sentimos e 

ligações vão muito além dos limites impostos pela sociedade. A amostra ficou aberta 

entre o dia 05 a 09 de outubro de 2015, na Tenda da Diversidade da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

E3- O projeto foi criada pelo Museu Jose Joaquim Felizardo, em parceria com 

o curso de graduação de Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Nuances- Grupo pela livre expressão sexual, a Liga Brasileira de Lésbicas 

do Rio Grande do Sul (LBL- RS) e o Programa de Pós Graduação em Historia 

(PPGHIST) da UFRGS.  A amostra explorou a trajetória das lutas protagonizadas por 

pessoas e organizações pelo direito a diversidade em Porto Alegre, e dedicada a 
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militante Marcelly Malta em reconhecimento a sua luta em prol dos direitos humanos 

da população LGBT do RS. A exposição ocorreu entre os dias 18 de novembro a 30 

de dezembro de 2016. 

E4- A exposição “Chave 17 – Acessos e (In)diferenças, foi construída pela 

Secretária de Ações Afirmativas e Diversidade da Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC. A amostra foi composta por fotografias de pessoas LGBT+ barradas 

em determinados espaços da cidade de Florianópolis, em função de suas 

sexualidades ou identidades de gênero, a ideia era representar, através da 

metalinguagem a negação de direitos que a comunidade LGBT sofre. A exposição 

ficou aberta entre os dias 17 a 24 de maio de 2016 na UFSC. 

E5. A mostra foi aberta no espaço Santander Cultural, no dia 15 de agosto e 

iria até 8 de outubro de 2017, sob curadoria de Gaudênio Fidélis. A exposição 

abordava questões sobre a diversidade, corpo e aceitação, composta por 223 obras 

de 84 artistas. A mostra foi censurada sob acusação de apologia a “pedofilia e zoofilia”, 

após a invasão de integrantes da extrema direita, pertencentes ao Movimento Brasil 

Livre (MBL), que gravaram vídeo na instalação deturpando a exposição sob discurso 

moralista. A amostra tornou se um dos principais assuntos de matéria de jornais do 

Brasil e do mundo. A instituição decidiu encerrar a amostra no dia 10 de setembro, 

após repercussão negativa. O Ministério Público abriu investigação para avaliar o teor 

do conteúdo, e concluiu que a denúncia era falsa. No dia 18 de agosto de 2018 a 

exposição foi reaberta ao público na cidade do Rio de Janeiro, no Parque Lage/ Escola 

de artes Visuais, com financiamento coletivo da população civil do Brasil, 

ultrapassando o valor de 1 milhão de reais arrecadado e bateu recorde de visitação. 

Podemos observar nos quadros acima a identificação de 14 (quatorze) ações 

museológicas mapeadas com a temática LGBT pelos autores, entre exposições 

temporárias, formação de coleções e espaços museológicos, ao qual a região 

nordeste, especificamente a cidade de Salvador/BA, é o território que possui o 

primeiro espaço museal do Brasil, relacionado a comunidade LGBT, de acordo com a 

informação registrada até o momento. 

 A pesquisa desenvolvida por mim resultou na identificação de 18 (dezoito) 

ações museológicas com a temática LGBT, que correspondem as ações elencadas 

nos quadros. Mas, uma nova configuração de espaço museológico é identificado, pela 

forma de conceber os usos dos espaços, a partir do surgimento das instituições 
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CasAmor e Casa 1, respectivamente, localizadas na região nordeste e sudeste, 

construídas, mantidas e geridas pela comunidade civil LGBT, em coletivo com 

ativistas LGBT´s. Os espaços são reconhecidos pela comunidade LGBT onde estão 

inseridas, como centro cultural e casa de passagem. Ou seja, as práticas 

desenvolvidas nestes espaços vão além da formação, salvaguarda e comunicação de 

acervos matérias ou virtuais, e atividades culturais. Os espaços também são 

pensados em salvaguardar as próprias pessoas da comunidade LGBT, oferecendo 

abrigo, aquelas/es que foram expulsas(os) dos seus núcleos biológico familiar, por 

conta, principalmente, de suas sexualidades.  

A existência destes espaços apontam como fenômeno de insurgência da 

comunidade LGBT, através da produção de informação nos espaços museológicos 

para afirmação e humanização das identidades de gênero e sexualidade, 

denunciando o poder dominante que rege as ausências de políticas públicas, referente 

ao combate a cultura da violência, impregnada nas relações sociais e institucionais. E 

o modo em que é concebido os espaços museológicos pela comunidade, denota uma 

reconfiguração, que potencializa o espaço, numa dinâmica que visa à transformação 

ou derrubada da ordem estabelecida. Para melhor compreensão do fenômeno das 

práticas desenvolvidas nesses novos espaços museológicos, no capítulo 3 abordarei 

a imaginação museal a partir da CasAmor. 

O gráfico 1 abaixo, demonstra a distribuição quantitativa das 32 ações 

museológicas com a temática LGBT, distribuídas por regiões. No gráfico 2, um 

balanço geral sobre o impulso sequencial das ações no país.  
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Como mostra o gráfico 1, a região sudeste apresenta a maior porcentagem das 

32 ações desenvolvidas no território nacional, com 31%, que representa 10 ações; o 

nordeste 22%, com 07 ações; no centro oeste 22%, com 07 ações; o sul 16%, com 05 

e a região norte 9%, com 3. Proporcionalmente esses números podem variar, e as 

posições podem ser alteradas, em uma análise demográfica, caso hipoteticamente 

existisse uma estatística nacional sobre a população brasileira auto declarada LGBT. 

22%
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Gráfico 1: Distribuição em Porcentagem das 32 Ações 
Museológicas com inclusão da Temática LGBT por Regiões 

do Brasil

Região Nordeste Região Norte Região Centro Oeste Região Sudeste Região Sul

0

1

2

3

4

5

6

7

1989 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gráfico 2: Balanço das Ações Museológicas com inclusão 
da Temática LGBT no Brasil de 1989 - 2018
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 O gráfico 2 apresenta uma lacuna de 16 anos, referente ao desenvolvimento 

de novas ações, entre 1990 a 2006, e em 1989 e 2007 apresenta o desenvolvimento 

de 01 ação, em cada ano; outra lacuna em um período de 02 anos também é 

identificado, entre 2008 e 2009; e a partir do ano de 2010 a 2018 apresenta um 

crescimento sequencial das ações, de 02 a 06 em cada ano. 

É regra histórica na gestão de planejamento político, social e cultural o não 

apoio, manutenção e criação de espaços e ações como estes, o que gera 

imensuráveis perdas para o desenvolvimento social e cultural, não somente para a 

população LGBT, alvo maior, mas para a população como um todo. Dentre os casos 

constatados, ressalvo as raras iniciativas e apoio do poder público municipal, com a 

criação do CEDOC da cidade de Curitiba, Museu da diversidade Sexual em São 

Paulo, e do Programa Ponto de Memória. Boita (2014) apresenta referências de 05 

bens patrimoniais da cultura LGBT brasileira, reconhecidos tecnicamente, e seus 

decretos negligenciados pela esfera pública, são eles: o reconhecimento de Madame 

Satã no oficio de mestre de capoeira, no programa de valorização da memória e da 

cultura popular carioca, ausente no Ecomuseu Ilha Grande- Museu do Cárcere; o 

Cabaret Casanova, localizado no conjunto arquitetônico tombado; ausência das filhas 

de Chiquitas no parecer técnico, mesmo endossada no dossiê; Cine Ideal e a 

invisibilidade de Lotta de Macedo no Parque do Flamengo. 

É perceptível, como demonstrado no mapeamento, que é no bojo do século 

XXI, sobretudo nos últimos 08 anos, uma onda de ações e práticas museológicas 

relacionadas a temática LGBT são intensificadas. O protagonismo de grupos e 

agentes da comunidade LGBT, nas iniciativas e desenvolvimento das ações, 

transparecem como fator primordial no trato e produção do conteúdo. O delineamento 

das reivindicações, sobre a naturalização das LGBTfóbias, presente nos processos 

de construção da sociedade e das instituições, aponta um provável deslocamento do 

olhar da comunidade LGBT sobre o potencial dos espaços museológicos, enquanto 

campo possível de idealizações, construções e desenvolvimento, de micro ações 

inclusivas, para que tenhamos possibilidades de se conhecer, fortalecer, estudar e 

sair para o macro. 

O capitulo a seguir historiciza os movimentos LGBTs em Sergipe, e o contexto 

sociopolítico, identificando o formato e as ações dos grupos que compuseram/compõe 

o movimento LGBT sergipano, e o surgimento da CasAmor. 
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CAPÍTULO 2 - (R)EXISTÊNCIA: GRUPOS ORGANIZADOS DO MOVIMENTO LGBT 

DE SERGIPE (1981 – 2018) 

 

 

Este capítulo aborda de modo geral o formato e ações dos primeiros e atuais 

grupos homossexual e LGBT que compuseram/compõe a história do movimento 

LGBT sergipano (1981 – 2018), e o surgimento da CasAmor. O Trabalho busca 

assinalar algumas das reivindicações gerais, conquistas e o fortalecimento da 

resistência, apontando o contexto sociopolítico dos fatos no país. O conceito de 

movimento social é compreendido segundo Maria Gohn (2011), como organização 

coletiva da sociedade civil, que se mobiliza, através de várias ações, reivindicando 

mudanças ou permanência de algo que signifique melhoria para a comunidade. 

É preciso salientar que, com o passar do tempo, os grupos que formam 

movimento homossexual (1978) e LGBT brasileiro, tornaram se multifacetados, pela 

integração de vários ativistas que compõe a sigla LGBT, tratando-se de um movimento 

que representa não somente homens gays e mulheres lésbicas, diversos são os 

personagens, com especificas demandas e identidades, mas um dos maiores ou 

maior alvo da agenda do movimento é o combate ao denominar comum, a LGBTfóbia. 

Não se pretende fomentar a discussão sobre os fatores comportamentais, simbólicos, 

biológicos ou culturais das identidades formadoras do movimento, devido ao recorte 

desta pesquisa, pois, seria necessário analisar as categorias e os elementos 

atribuídos as mesmas, como construtoras das identidades.   

A construção metodológica deste trabalho tem como base a pesquisa 

bibliográfica e exploratória; documentários áudio visual; matéria jornalística; visitas 

virtuais as páginas oficiais dos grupos; e minha percepção como gay e integrante do 

coletivo que compõe a CasAmor. A pesquisa mostra a importância e a necessidade 

social do apoio a causa, levando em conta o contexto político atual que ameaça 

criminalizar os movimentos sociais. 

 

2.1 - Fragmentos da Formação do Movimento LGBT  

 

É necessário antes de abordar o desenvolvimento dos grupos que compõem a 

história do Movimento homossexual e LGBT, definir o conceito de movimento social. 
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O Movimento Social é compreendido aqui como formação organizada por um grupo 

de indivíduos na defesa, “luta”, reivindicação e colaboração de algum objetivo ou 

causa, com pauta de demanda política e social, onde as soluções dos problemas 

requerem um longo prazo. Para Gohn (2011) os movimentos sociais são: 

 

Ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam 
formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas (cf. 
Gohn, 2008). Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias 
que variam da simples denuncia, marchas, concentrações, passeatas, 
distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.) 
até as pressões indiretas. Na atualidade, os principais movimentos sociais 
atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais 
ou transnacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e 
informação, como a internet (GOHN; 2011, p 335 – 336). 

 

Segundo Gohn (2011) os movimentos desenvolvem uma função muito 

importante na sociedade, por realizarem diagnósticos da realidade social e constroem 

propostas, desde, os anos 80 até a atualidade. E são responsáveis por criarem 

identidades (necessárias no atendimento das políticas públicas), antes dispersas e 

desorganizadas, constituindo representações simbólicas afirmativas, por meio das 

ações e práticas. 

A primeira formação organizada do ativismo homossexual no plano mundial foi 

fundada no Reino Unido, em 1964, do grupo Campingn for Homosexual Equalitty, 

promovendo diversas atividades por justiça e direitos LGBT, até os dias atuais.  Na 

cidade de Nova York – Estados Unidos, em 28 de junho de 1969, houve uma rebelião 

da comunidade LGBT, que frequentava o bar chamado Stonewall, contra a polícia. Os 

espaços frequentados pela comunidade eram alvo na rotina de batida policial, 

realizando prisões e atos de violências. Revoltados com a situação confrontaram a 

polícia, libertaram gays e travestis presos na ocasião, destruindo viaturas e lutas 

corporais. O fato virou manchete nos jornais do país e do exterior. O ato de resistência 

ganhou amplitude mundial para surgimento de vários grupos ativistas LGBT no 

Estados Unidos, e em diversos países do mundo. O dia 28 de junho tornou se data 

comemorativa internacional do orgulho LGBT, ocorrendo a primeira marcha do 

orgulho em 1970, na cidade de Nova York. 

No final dos anos 1970 e início de 1980, respectivamente no Brasil e Sergipe, 

grupos e movimentos homossexuais começam a ser formados, de modo organizado, 

a partir de um contexto social e político marcado pela negação das identidades 

sexuais e por repressões das mesmas. O país durante este período vivia sob regime 
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da ditadura militar (1964 – 1985), que configurou um dos períodos mais violento e 

sombrio da história brasileira, marcado por repressões oficiais contra as 

populações/comunidades negras, mulheres, estudantes, operarias, LGBT, entre 

outras. O documentário “Memórias da Ditadura – LGBT+60: Corpos que Resistem”10, 

figuras importantes e reconhecidos(as) nacionalmente na história do 

ativismo/militância LGBT, precursores dos primeiros grupos e movimentos 

homossexual e LGBT do país, no final da década dos anos 70, como João Nery 

(primeiro homem trans do país e ativista), João Silvério Trevisan (gay, ativista e 

integrante do SOMOS- SP, em 1979, primeiro grupo homossexual organizado e do 

Jornal Lampião da Esquina, em 1978, primeira fonte de informação jornalística voltada 

a comunidade), Marta Sá (travesti, conhecida popularmente por Martinha), Anyky 

Lima (transexual e ativista) e Yone (lésbica e ativista), relatam experiências 

aterrorizantes vivenciadas sobre as perseguições policiais, caracterizadas por torturas 

físicas, sexuais, moral, psicológica, censura, humilhação e assassinatos, 

principalmente das travestis negras. 

A comunidade homossexual e LGBT foi um dos alvos principais, de extermínio, 

presente nas ideias e ações políticas, do governo ditatorial e pós redemocratização.  

Os anos 80, do século XX é marcado pelo surgimento do vírus do HIV/AIDS11, 

que provocou grande tormento à população LGBT, devido em grande parte, aos 

discursos legitimadores de agentes do campo da saúde. Médicos conservadores e 

higienistas, orquestraram designar popularmente o vírus do HIV/AIDS12 como “câncer 

gay”, justificando que o vírus era transmitido através da relação homossexual, 

produzindo o que atualmente conhecemos como fake news13, com colaboração da 

mídia, que reproduzia tais discursos, enquadrando os corpos desviantes das práticas 

cis heteronormativas14 como doença de fato. O vírus era uma epidemia mundial. No 

                                                           
10 Documentário produzido pelo Projeto #Colabora, sem fins lucrativos, publicado em 22/10/18. Disponível em: 

< https://www.youtube.com/watch?v=Jt7PTq1D5RA&t=5s >. Acessado no dia 29/10/18. 
11 As siglas são de origem do idioma inglês. HIV em português significa Vírus da Imunodeficiência Humana e AIDS 
quer dizer Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
12 Primeiro caso de AIDS no Brasil ocorreu em 1982, identificado na cidade de São Paulo. 
13 São notícias falsas divulgadas em via de jornais, rádio, televisão, mídias sociais, e etc, que provoca 
desinformação interferindo as relações sociais. 
14 É a ideia de que existe somente um jeito único de ser saudável e feliz. E essa única forma é sendo heterossexual, 
ou seja, que sente atração afetiva e sexual somente pelo sexo e gênero diferente do seu, estando em total acordo 
com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jt7PTq1D5RA&t=5s
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país, a maioria dos infectados eram homossexuais masculinos, de acordo com os 

registros médicos da época.  

A desinformação causava grandes aflições nas comunidades LGBT´s e geral, 

provocando intensificação das violências da sociedade civil contra a comunidade. Os 

agentes Conservadores no uso de suas atribuições na área médica, “aproveitaram” a 

legitimidade do oficio, para estigmatizar a homossexualidade, pelo fato do surgimento 

da epidemia, na tentativa de conter a visibilidade da comunidade homossexual, devido 

ao crescimento de grupos ativistas que estavam ocorrendo, em várias localidades do 

país.  

 

Enquanto boa parte dos movimentos sociais que foram mais visíveis nos anos 
80 experimentam um processo de “crise”, o movimento LGBT não apenas 
cresce em quantidade de grupos e diversifica os formatos institucionais, como 
também amplia a visibilidade, sua rede de alianças e espaços de participação 
social (FACCHINI, 2009, p. 139). 

 

O Movimento LGBT exigia o reconhecimento de suas identidades e a 

desclassificação da homossexualidade como doença tratável. A ideia de “câncer gay” 

era baseada em crenças morais e religiosas, refutada cientificamente. No contexto 

mundial diversos países sofriam com a epidemia. No continente Africano, a maioria 

das pessoas infectadas eram heterossexuais, e no Brasil, a maioria dos casos em 

héteros foram abafados. O vírus atingiu diversas classes, raça, gênero e 

sexualidades, incluindo pessoas famosas nacionalmente e internacionalmente de 

diversas áreas. Durante o período final dos anos 80, o movimento homossexual no 

Brasil consegue avançar conceitualmente, adotando o termo “orientação sexual”, 

deslocando a polarização em torno da homossexualidade, pensada como opção. 

 Podemos analisar por outro aspecto, que a tentativa reacionária de convenção 

discursiva sobre os corpos destoantes da norma da sexualidade desejada, enquanto 

doença corporificada (câncer gay) na figura da pessoa homossexual, provocou o 

Estado brasileiro a criar políticas públicas na esfera do campo da saúde, direcionada 

principalmente ao “grupo de risco” (população homossexual). O ato terrorista contra a 

liberdade dos corpos e identidades, elevou o reconhecimento da existência das 

pessoas homossexuais na sociedade, tirando da invisibilidade, na qual o 

conservadorismo engajou/engaja para manter/colocar. Por mais que a imagem 

construída da visibilidade tenha sido de modo pejorativo, mas a negação existencial 

da diversidade sexual já não era mais possível, o ato, paradoxalmente, possibilitou a 
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existência social, como aponta Christine Greiner (2017), ao analisar o livro produzido 

por Butler, Discurso Excitável – Uma Política do Performativo, sobre os ferimentos que 

a linguagem podem causar, por sermos seres de linguagem, 

 

Quando alguém é insultado resulta menosprezado e degradado. Mas isso 
tem seu reverso: ‘ao ser chamado por um nome se oferece também a alguém, 
paradoxalmente, uma certa possibilidade de existência social, iniciando-o na 
vida temporal da linguagem, uma vida que excede os propósitos prévios que 
animavam esse nome’ (idem, p.17). Assim, se por um lado, a locução 
avaliante fixa ou paralisa aquele a quem se dirige, pode, por outro, ‘produzir 
uma resposta inesperada que abre possibilidades’ (idem). Lá onde a 
humilhação desabou sobre o falante, pode despertar uma agência de 
contraponto, uma nova posição de sujeito (GREINER, 2017, p.17). 
 

O movimento LGBT do Brasil é uma Organização Não Governamental (ONG), 

inicialmente chamado de “movimento homossexual” (1978), era formado 

majoritariamente por homens gays. No ano de 1993 é incluído no movimento geral, 

oficialmente, na sigla L (lésbicas);  em 1995, durante o anual Encontro Brasileiro de 

Homossexuais e Lésbicas é decidido a inclusão das Travestis (T), no mesmo ano é 

fundada a primeira rede de organizações da comunidade, a Associação Brasileira de 

Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT), atualmente chamada Associação Brasileira de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT); em 2005, 

a Bissexualidade (B) e incluída, e no ano de 2008, a Conferência Nacional GLBT, 

decide alterar a ordem da sigla para LGBT, com intuito de dar maior visibilidade  as 

lésbicas, é o T passou a significar simultaneamente Travestis e Transexuais. As 

mudanças ocorridas no movimento foi resultado de auto análise e discussões internas, 

entre as figuras representativas do movimento, tornando o movimento aberto, plural, 

inclusivo, colorido e fortalecido.  

Os personagens identificados por cada letrinha que forma a sigla, sempre 

estiveram presente desde o início dos coletivos, mas, passam a ganhar maior 

visibilidade dentro do próprio movimento a partir dos anos 90, com a construção de 

novos coletivos, focados em suas demandas especificas. 

 

 2.2 - Movimento Homossexual e LGBT em Sergipe (1981- 1999)  

 

Há 36 anos (1981- 2017) o movimento LGBT do menor estado do país (em 

território), tece sua trajetória de luta local, compondo e fortalecendo a voz da 

(r)existência nacional, contra as opressões e violências, produzidas pelo 
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conservadorismo dominante, que rege o imaginário tacanho da sociedade. No passar 

dos anos, desde o desenvolvimento do 1º grupo registrado em literatura, 

principalmente pós redemocratização, os grupos do movimento LGBT sergipano são 

bastante diversificados no desenvolvimento de suas ações de combate ao 

denominador comum, a LGBTfóbia e a sua criminalização. A trajetória do movimento 

local perpassa contextos da ditadura militar ao momento atual, e “Negar as existências 

de uma relação estreita entre movimentos sociais brasileiro e o Estado tornariam 

equivocadas e empobrecidas as análises das dinâmicas dos movimentos 

homossexual e LGBT em Aracaju” (MELO; 2013, p. 26).  

A pesquisa não pretende debruçar a interface do Movimento LGBT de Sergipe 

e a política institucional, mas de modo amplo a relação é apresentada como um dos 

eixos fundamental no conjunto da luta, pela equidade da diversidade sexual e de 

gênero. Regina Facchini (2009) observa que, 

 

A partir da redemocratização, os partidos também se convertem em canais 
para tornar visíveis as demandas do movimento e articulá-las politicamente. 
Nos anos 90, já havia setoriais LGBT no PT e no PSTU e, nos anos 2000, 
começaram a se organizar setoriais e ações de políticas públicas e de 
parlamentares, bem com candidaturas LGBT, em vários outros partidos 
(FACCHINI, 2009, p 141). 
 

O Sociólogo Marcos Ribeiro Melo (2013) analisando os itinerários distintos, de 

agentes militantes (o autor designa nomes fictícios aos personagens) do primeiro 

grupo homossexual de Sergipe, e o cenário dos movimentos LGBT local, e afirma que 

“a realidade das mobilizações homossexual e LGBT em Sergipe nas décadas de 1980 

e 1990, a constituição de duas ‘lutas’ daquele período: de ‘afirmação indetitária’ e de 

‘combate a HIV/AIDS’ (p. 28).” Segundo Melo, em 1982, foi criado o grupo Dialogay, 

resultado de “alianças” entre os ativistas locais (composto por um grupo de amigos) e 

o líder do Grupo Gay da Bahia (GGB), que contribui para legitimação do grupo. O 

grupo não possuía sede própria, e as reuniões ocorriam em uma casa paroquial15 no 

bairro Siqueira Campos – zona norte de Aracaju; nos anos 1990, passou um período 

instalado entre o Diretório Central Estudantil (DCE) da UFS e uma sala alugada, e nos 

anos 2000 em prédio alugado. A principal reivindicação inicial era contestar os 

parâmetros psicopatológicos que enquadrava a homossexualidade, e encorajar a 

                                                           
15 De acordo com o autor, a fundação do grupo Dialogay ocorreu na casa do presidente fundador, que era 
religioso e possuía apoio do padre para realização das reuniões e encontros na casa paroquial. 
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comunidade a ‘assumir-se’. A partir da metade dos anos 1980 e 1990, com a epidemia 

do vírus HIV/AIDS16, a Secretaria Municipal da Saúde lançou o Programa Estadual 

DST/AIDS em Sergipe, e estreitou relação com o grupo representativo, afim de 

desenvolver ações de prevenção com a “comunidade alvo”.   

A aproximação do Estado provoca novos contornos, no qual o grupo passa a 

receber recursos financeiros para desenvolvimento das campanhas de prevenção, 

tendo o grupo que se institucionalizar como associação, passando também a captar 

recursos financeiros de editais, e programas internacional de combate ao vírus. O 

Dialogay inicialmente era composto por 05 homens gays, de baixa escolaridade e com 

perfil profissional de “menos prestigio”. O número inicial foi alterado, num fluxo de 

desligamento e integração de novos militantes, mas o perfil dos líderes do grupo 

(maior quantidade homens gays, menor número mulheres lésbicas ou apoiadora da 

causa) possuíam grau de escolaridade nível superior ou médio, pertencentes a classe 

média ou média baixa. Ao decorrer dos anos 90 o líder fundador teve que deixar a 

função de liderança, e outros(as) integrantes alternaram a ocupação da função. Em 

2003, o grupo encerra oficialmente as atividades. Mas, o grupo em sua trajetória 

enfrentou vários conflitos durante sua existência, tanto no âmbito interno, quanto 

externo, pelas forças representativas locais do conservadorismo. 

Segundo o autor, o grupo Dialogay, além de desenvolver ações nas campanhas 

preventivas ao vírus (ação que durou até a extinção do grupo), em paralelo, 

desenvolviam ações de concursos de beleza, como ato de afirmação identitária; 

manifestações; nomeação da rua “28 de junho”, na zona sul de Aracaju, em alusão ao 

dia Internacional do orgulho gay, entre outras ações. 

 Em 1989, foi fundado o Grupo Afro Cultural e LGBT Axé Kizomba, situada na 

zona norte de Aracaju, no bairro Santos Dumont. O grupo desenvolve oficinas de 

percussão, com a juventude da periferia, e promove discussões sobre questões 

religiosas, raciais e sexuais. O grupo permanece em atividade, tornando se o mais 

antigo em Sergipe. 

Na década dos anos 1990, surgiram novos grupos como: O “Núcleo de Estudos 

de Homossexuais” na Universidade Federal de Sergipe, em 1996, criado por 

estudantes gays, ligados ao movimento estudantil e ao campo das Ciências Sociais.  

                                                           
16 Em Sergipe o primeiro caso notificado de portador do vírus, de acordo com MELO (2013) ocorreu em 1987, 
alastrando nos anos 90, entre a população homossexual e heterossexual 
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Este grupo desenvolvia ações de pesquisas, produzindo conteúdo informacional sobre 

a comunidade. Não foi encontrado fonte sobre o ano de encerramento das atividades; 

Associação de Travestis Unidas na Luta pela Cidadania- UNIDAS, construída em 

03/08/1999, Localizada na zona sul, no bairro Luzia. Desenvolve ações direcionadas 

a população trans e travestis, oferecendo cursos profissionalizantes, apoio emocional 

e orientação. O grupo é formado por pessoas trans e travestis.  

Os quatros grupos formados entre as décadas dos anos 80 e 90, mostra o 

fortalecimento e resistência local do movimento homossexual e LGBT de Sergipe, no 

engajamento e enfrentamento a desumanização, gerada pela LGBTfobia. “Ao 

fenômeno do ódio a população LGBT por muito tempo se nomeou de ‘homofobia’ 

(BORRILO, 2010). [...] o termo ‘LGBTfobia’ para expressar as violências contra a 

população LGBT” (PEREIRA, 2017, p. 123). 

 A relação do primeiro grupo homossexual sergipano, assessorado inicialmente 

na formação, e em algumas ocasiões, por Luiz Mott, e o reconhecimento do Estado 

em parceria com o grupo, para acessar a comunidade homossexual, fortaleceu 

politicamente o movimento local, possibilitando a existência do mesmo por um longo 

tempo (22 anos), e o conjunto dessas relações estabelecidas, proporcionaram através 

das experiências vivenciadas pelos ativistas, capacitação sobre formação, 

organização e estratégias de “luta” pela cidadania LGBT. James N. Green, analisando 

a chamada “primeira onda”, do movimento LGBT no Brasil, nota a importância 

fundamental de Luiz Mott para o fortalecimento da rede e da luta na região nordeste, 

Luiz Mott, professor de antropologia e fundador do Grupo Gay da Bahia 
(atualmente o grupo mais antigo do país), sucedeu a direção do movimento 
desnorteado através de campanhas importantes, permitindo a expansão do 
movimento no final dos anos 80. A primeira vitória do Grupo Gay da Bahia foi 
o reconhecimento jurídico do grupo. A segunda campanha convenceu o 
Conselho Nacional de Saúde a abolir a classificação que categorizava 
homossexualidade como uma forma tratável de desvio sexual (GREEN, ano, 
p. 284). 

Alguns ativistas que integraram o grupo Dialogay, participaram da formação de 

outros novos que sucederam, com demandas não abarcadas pelo movimento 

pioneiro. Falar sobre a história do movimento LGBT sergipano é fundamental 

referenciar o Dialogay, pelo pioneirismo do grupo, na luta da causa homossexual e 

LGBT, que (r)existiu ao período ditatorial, fase bastante conturbada para a 

comunidade LGBT, onde as ameaças de extermínios sobre nossas (r)existências 
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estavam declaradas, pela perseguição do falso moralismo conservador e pelo risco 

biológico do HIV/AIDS, instaurando muros invisíveis e simbólicos, na tentativa de 

impedir que nossas/os manas/os pudessem ter a liberdade de amar.  

 

2. 3 - O Novo Século e o Movimento LGBT Sergipano (2000 - 2017) 

 

A passagem do novo século foi aguardado e recebido sobre holofote imaginário 

de grande parte da população aracajuana (e pela população de diversas cidades do 

país, virando pauta de matéria jornalística na época), sobre perspectivas futuristas e 

revolucionárias, do que viria a ocorrer, no plano material a cosmológico, durante e pós 

passagem do ano. Alguns permeavam avanços tecnológicos, como carros aéreos (até 

o presente momento existente só na imaginação); profetizações cristãs protestantes, 

sobre o “fim do mundo” (fim da existência humana) em fogo, durante a passagem do 

ano, com o aparecimento do Messias sobre as nuvens, “arrebatando para o céu seus 

discípulos”. De fato, ao decorrer 18 anos, pós 2000, o ramo tecnológico concretizou 

avanços significativos, principalmente na área da comunicação; avanços no campo 

da medicina no tratamento de soropositivos, com uso de coquetéis, que ajuda a 

fortalecer o sistema imunológico, possibilitando ao portador prolongamento de vida, 

desempenhando suas atividades cotidiana, e avanços no tratamento de outras 

doenças. Mas, no campo social fatos antigos como a LGBTfóbia do século passado, 

permanece, provocando exclusões sociais. As pautas dos movimentos LGBT cada 

vez mais são expandidas, e a “sopinha de letras” da sigla cresce.  Os anos 2000 

também representou um momento de esperança para a comunidade LGBT, pelo 

cenário político favorável ao atendimento das reinvindicações. 

No campo político sergipano, nas eleições do ano 2000, Marcelo Déda Chagas 

foi eleito Prefeito de Aracaju, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Sergipano da 

cidade de Simão Dias, com trajetória política de destaque, conseguindo se reeleger 

em 2004 ao mesmo cargo, renunciou em 2006, para concorrer ao cargo de Governo 

Estadual, e conseguiu. Em 2010 se reelegeu ao governo, mas não conseguiu concluir 

o mandato até o prazo final da gestão, após meses internado, para tratar do câncer 

no pâncreas, faleceu no dia 02 de dezembro de 2013. Marcelo Deda, foi uma figura 

política bastante popular, realizou diversas obras e ações, beneficiando 

principalmente a população periférica. A gestão política de Déda (como era 
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popularmente chamado) até o presente momento é uma das melhores ou a melhor na 

história política de Sergipe. Em 2002, também é estrelado em Sergipe a 1ª Parada do 

orgulho LGBT17. 

Alinhado ao que ocorria em Sergipe no campo político, nas eleições de 2002, 

no governo federal, foi eleito Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010), pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT). Brasileiro, nordestino, operário e ex líder sindical metalúrgico do 

ABC Paulista, com instrução escolar ensino médio completo, marcou a história política 

do Brasil, tornando o primeiro representante da camada pobre a ocupar o cargo mais 

alto de uma nação. Durante o período de campanha política o ex presidente firmou 

seus discursos no combate à fome, e na promoção de políticas públicas de inclusão 

social. No exercício da gestão, promoveu inúmeras ações que beneficiou diretamente 

a classe pobre e trabalhadora, possibilitando o acesso à educação, moradia, saúde, 

emprego e a valorização da cultura brasileira, retirando o Brasil da lista de países em 

linha de fome do Banco Mundial, que assolava principalmente as regiões norte e 

nordeste.  

A ascensão progressista, favoreceu as “minorias”18 da população brasileira, 

que buscou atender as demandas sociais. E o avanço da visibilidade da luta LGBT do 

final do século XX, por cidadania, no novo milênio, ganhou abertura de pauta de 

debates, vislumbrando a politização das identidades sexuais e de gênero, nos vários 

campos da sociedade, nos meios de comunicação de massa e no setor público.  

 

O plano “Brasil sem Homofobia”, elaborado no governo do então presidente 
Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011), foi a primeira política pública 
direcionada especificamente a promoção e defesa dos direitos LGBT na 
América Latina. Essas vitórias legais representam importantes avanços na 
luta pela cidadania plena LGBT. 
Contudo, esses ganhos são limitados, dado que o Brasil ainda não possui 
nenhuma lei em âmbito federal que garanta explicitamente direito a 
população LGBT. Em grande medida isso ocorre devido à intensa oposição 
de setores conservadores (em sua maioria com vinculações a entidades 
religiosas) dentro do Congresso Nacional, que têm evitado a aprovação de 
leis favoráveis as chamadas ‘minorias sexuais’ (SANTOS, a. 2016, p. 180-
181). 

 

A criação do programa “Brasil sem Homofobia”, ocorreu em 2004, e no ano anterior 

(2003) a Secretária de Direitos Humanos foi elevada à categoria de Ministério, garantindo 

                                                           
17 A 1ª Parada do Orgulho LGBT no Brasil ocorreu na cidade de São Paulo, no ano de 1998, na avenida paulista. 
Atualmente é considerada uma das maiores do mundo. 
18 Minoria em representação política e maioria numérica da população brasileira, composta por mulheres, 
negras/os, indígenas, ribeirinhas, camponesas/ses, LGBTs, indígenas, entre outras. 



56 
 

autonomia e poder. Outras conquistas também foram alcançadas como em: 2005 o Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT passou a integrar 

membros da população LGBT, em sua estrutura; Sanção da Lei Maria da Penha (2006), com 

medidas que prever a união homoafetiva feminina; Realização da 1ª Conferência  Nacional 

de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT (2008), a conferencia foi marcada por decreto 

presidencial, onde as demandas da população LGBT foram ouvidas por várias esferas, 

reunindo Ministério Público, governos estaduais, representantes dos poderes legislativo e 

judiciário e sociedade civil organizada; Criação da Coordenação Geral de Promoção dos 

Direitos Humanos LGBT (2009); Criação do Plano Nacional de Promoção a Cidadania e 

Direitos Humanos LGBT (2010); Extensão de direito de declaração conjunta para casais 

homoafetivos pelo Ministério da Fazenda. 

No ano de 2007 foi aprovado na câmera Municipal de Aracaju o Projeto de Lei 

Municipal nº 3.461, 08 de agosto, que instituiu o 17 de maio, como Dia Municipal contra 

a Homofobia19.  Atualmente, busca se a alteração no artigo da lei, para ampliação da 

simbologia, para o Dia Municipal contra a LGBTfóbia. Segundo o jornal “Expressão 

Sergipana” (2016), a autoria do projeto de lei que busca a ampliação é da vereadora 

Lucimara Passos (PCdoB), o último mandato ocupando cargo político foi entre 2013 

a 2016, e em 2017 assumiu a gestão de planejamento do Sistema Municipal de 

Transporte e Transito (SMTT) de Aracaju. Os grupos LGBT de Sergipe construídos a 

partir dos anos 2000, intensificam a necessidade de demandas a serem atendidas 

pelas políticas públicas, para que se possa garantir o respeito a diversidade sexual e 

de gênero. Segue a relação na tabela 1, os grupos LGBTs sergipanos, seus formatos 

e ações desenvolvidas. Alguns dos grupos mencionados estão sem informações 

sobre a data de fundação e ações que desenvolveram ou desenvolvem, enviei 

mensagens por e-mail e via rede social, aos respectivos, mas não obtive retorno, 

talvez, pelo cenário atual, que exigem cuidados redobrados para nossa proteção. 

 

Tabela 1 – Grupos LGBTs de Sergipe 

Nome do Grupo Ano de Criação/ 

Formação 

Ações Desenvolvidas 

Astra- Direitos 
Humanos e 

cidadania LGBT 

Fundada no dia 30 de 
novembro de 2001. A 
direção do grupo é 
composta por LGBT. 

A instituição foi responsável pela 1ª Parada 
LGBT de Sergipe, em 2002, com intuito de 
promover a visibilidade LGBT, e atualmente 

                                                           
19 A data refere se ao dia 17 de maio de 1990, quando a homossexualidade foi retirada da classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionado com a Saúde (CID) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). 



57 
 

junto a outros grupos da comunidade 
organizam a parada. 

GHB (Grupo 
Homossexual do 

Bugio 

Fundado em 2001. O 
grupo é formado por 
trans, travestis, gays e 
lésbicas do bairro. O 
bairro é localizado na 
periferia da cidade de 
Aracaju, na zona norte. 

O grupo criou o Fest Gay Bugio, evento 
realizado na praça do bairro, onde é 
instalado um palco para apresentação de 
bandas musicais, performances de drags 
queens e falas de conscientização sobre as 
violências acometidas contra a comunidade 
LGBT. O evento é conhecido como a parada 
LGBT da zona norte. A ação do grupo 
promove a visibilidade das pessoas LGBT 
da periferia. 

APA – PLUS 
(Associação Parada 

do Arco-Íris pela 
Liberdade e União 

Sexual) 
 

Fundada em 2001 é 
encerrou as atividades 
em 2004. O grupo era 
formado por homens 
gays. 

 

ADHONES - 
Associação de 

Defesa Homossexual 
de Sergipe 

 

O grupo é formado por 
LGBTs. 

Desenvolve ações de combate e prevenção 
da HIV/AIDS 

Grupo Athena Fundado em 2002, 
formado por mulheres 
lésbicas. Encerrou as 
atividades em 2012. 

Considerado o 1º grupo organizado de 
Sergipe, representando a categoria na luta 
pelos direitos das mulheres lésbicas. 

Associação LGBT 
Flor do Sertão 

Criado em 28/08/2008, 
localizado na cidade de 
Poço Verde. 

O grupo é formado por LGBTS, e 
desenvolve ações de prevenção de doenças 
sexuais e combate as violências contra a 
comunidade no território da cidade onde 
está localizada sua sede social, participam 
de fóruns, seminário e cursos. 

 

MOLS - Movimento 
lésbico de Sergipe, 

Localizado em 
Aracaju, criado no ano 
de 2008. O grupo é 
formado por mulheres 
lésbicas e bissexuais. 

Desenvolve ações que visa a cidadania das 
mulheres lésbicas e bissexuais, sobre suas 
demandas e direitos, por meio de 
informações referente a sexualidade, 
desenvolvendo palestras, seminários, roda 
de conversa e eventos na data 
comemorativa ao dia Nacional da 
Visibilidade Lésbica. 

ULS Grupo Greta 
Garbo - União de 

Lésbicas de Sergipe 
Greta Garbo 

 

Criado no ano de 2009, 
em Aracaju. Formado 
por mulheres lésbicas. 

Desenvolve ações participando de 
seminários e eventos de promoção a 
cidadania lésbica. 

Mexam- Se 
 

Grupo formado em 
2010. Formado por 
estudantes 
universitários, homens 
gays, em Aracaju 

Inicialmente, desenvolvia ação de suporte 
aos membros a “saírem do armário”, além 
de produzir pesquisas acadêmicas 
relacionadas a comunidade. 

Grupo Mão Roxa Criado em 2012, Promove intervenções nas ruas e espaços 
da cidade como: Rolezinhos contra a 
Homofobia e Beijaços, além de promover 
atos de apoio ou repudio a figuras do 
cenário político. 

Grupo Homo Cidadã Localizado na cidade 
de Itaporanga D’Ajuda. 
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ASTRAL 
 

Localizado em 
Lagarto. 

 

Grupo Gay de 
Socorro 

Localizado em Nossa 
Senhora do 
Socorro/SE. 

 

ADHAB - Associação 
em Defesa dos 

Homossexuais de 
Areia Branca. 

 

Localizado na cidade 
de Areia Branca/SE. O 
grupo é formado por 
pessoas LGBTs. 

 

AGS - Associação 
Gay Simãodiense 

Localizado na cidade 
de Simão Dias/ SE. 

O grupo é responsável pela organização da 
parada LGBT na cidade de Simão Dias, e 
desenvolve campanhas de prevenção a HIV 
e participa de seminários e palestras. 

ASTRES – 
Associação de 

Transgêneros de 
Estância. 

 

Localizado na cidade 
de Estância 

 

Educa Trans Criado por pessoas 
Trans, em Aracaju 

O grupo desenvolve projetos que visa 
estimular a entrada de travestis e pessoas 
trans no ensino superior. 

AMOSERTRANS – 
Associação e 
Movimento 

Sergipano de 
Transexuais e 

Travestis. 
 

O grupo é formado por 
homens e mulheres 
trans. 

Desenvolve atos, intervenções, apoio e 
incentivo a população trans. 

 

LAS LGBT- Liga 
Acadêmica de Saúde 

LGBT 
 

O grupo é formado por 
estudantes de diversas 
áreas do 
conhecimento, da 
Universidade Federal 
de Sergipe – UFS, 
campus São Cristóvão. 

Desenvolve ações educativas em escolas, 
promove discussões e seminários 
acadêmicos sobre a temática da 
vulnerabilidade e saúde, estimulando o 
preparo profissional no atendimento à 
população LGBT. 

 

 
Fonte: Militância LGBT. Disponível em: https://sites.google.com/site/aracajugls/militancia-lgbt-2. 

 

Após morte de Marcelo Deda, o vice Jackson Barreto de Lima, do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), assumiu o comando do executivo 

estadual, e sobre memória do falecido governador, Jackson construiu sua campanha 

política em 2014, para o cargo de governador, conseguindo se reeleger. No governo 

federal, em 2010, Dilma Rousseff (PT), consegue se eleger como Presidenta, 

tornando se a 1ª mulher no Brasil a alcançar o cargo. Durante sua trajetória teve que 

enfrentar o machismo e o sexismo, da mídia brasileira, das figuras políticas 

conservadoras e de parte da população, que não concebia a ideia de uma mulher 

ocupar um cargo de poder. No ano de 2015, conseguiu se reeleger, mas sofreu um 

golpe parlamentar, arquitetado pelo poder Executivo, Legislativo e Judiciário, com 

https://sites.google.com/site/aracajugls/militancia-lgbt-2
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apoio da elite conservadora que financiou e promoveu protestos pelo país, solicitando 

a destituição da função, sobre alegação de ter cometido “pedalas fiscais”, abrindo o 

processo de impeachment. No dia 02 de agosto de 2016, Dilma foi afastada, 

consolidando o golpe. 

Durante o mandato de Dilma, em 2011, foi criado o modulo LGBT no disque 

100 do Disque Direitos Humanos, para denuncia de violações de direito da população 

LGBT; no mesmo ano foi elaborado o 1 relatório sobre violência homofóbica no Brasil; 

também foi realizado a 2ª Conferência, discutindo os avanços sociais e políticos da 

comunidade; em 2013 o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a oferecer 

atendimento a travestis, transexuais e transgêneros, com terapia hormonal e cirurgia,   

respeitando o nome social no cartão do SUS; reconhecimento  dos direitos de casais 

homoafetivos, com os mesmos direitos garantidos aos casais tradicionais, 

oficialmente no serviço público federal; assinatura na convenção contra “Todas as 

Formas de Discriminação e Intolerância das Organização dos Estados Americanos”, 

em Antígua (Guatemala), o acordo define obrigações sobre temas como orientação 

sexual e identidade de gênero; criação do Sistema Nacional de Promoção de Direitos 

e enfrentamento a Violência contra LGBT e em 2015 Symmy Larrat, foi nomeada como 

coordenadora geral de Promoção dos Direitos LGBT da SDH, primeira travesti a 

ocupar o cargo. 

Os 13 anos do governo federal de esquerda, proporcionou ao país um período 

de esperança para as mais diversas comunidades marginalizadas. O golpe e a 

polarização política foram estabelecidos em todo território nacional, acompanhadas 

de discursos generalizados de ódio contra as comunidades negros/as, indígenas, 

quilombolas, LGBT, mulheres, entre outras, proferidas nas redes sociais. A arena 

virtual foi transformada em um espaço perigoso, onde crimes e violências de injurias 

são praticadas, principalmente por pessoas LGBTfóbicas, racistas, sexistas, 

machistas, fascistas, neonazistas, e outras que defendem ideias de superioridade. O 

vice Michel Temer (PMDB) que também participou na construção do plano do golpe, 

ao assumir o cargo da presidência, apresentou medidas de plano de governo pautada 

na retirada de direitos e garantias das classes marginalizadas. Direitos trabalhistas 

foram retirados, ameaças de fechamento e corte de verbas destinadas as 

universidades, ataques as escolas públicas, além de inúmeras medidas arbitrarias, 

em vários setores, que atendem as demandas das necessidades básica da população 
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pobre. A figura presidencial de Temer simbolizou o retorno das ultrapassas ideias 

política conservadora, representado o pior do ser humano. 

O cenário sociopolítico atual é bastante desfavorável, no campo da promoção 

de políticas públicas, voltadas ao desenvolvimento e a cidadania da população LGBT, 

essa é um dos alvos principais do conservadorismo, como dito no início do capítulo.  

O que exige do Movimento LGBT nacional e local (re)pensar e criar novas estratégias, 

agregando as desenvolvidas, que possam provocar rachaduras e abalos na estrutura 

social. É necessário desenvolver ações que envolvam a participação e o 

compartilhamento das experiência vivenciadas pelas pessoas LGBTs junto a outras 

não LGBTs, para que possamos agregar forças, informação, conhecimento e 

denuncia, no combate as ideias e ações criminosas cunhadas contra a (r)exitência 

dos corpos e vidas LGBTs. 

 A paisagem dos grupos LGBTs, que dá corpo ao movimento LGBT de Sergipe, 

permite acessar o quão diversificado é a agenda do movimento local, e o quanto 

nossas pautas ainda permanecem no escanteio, no tratamento do debate e aprovação 

ao Projeto de Lei da Câmera n° 122 de 2006, que propõe o ato de homofobia 

criminoso, por meio da alteração da Lei 7. 716 de 1989, que trata sobre os crimes de 

preconceitos ou discriminação racial. Carrara (2010) analisa o entrave na aprovação 

da lei no plano federal atribuindo, 

 

O imobilismo no Congresso se deve em grande parte a influência das 
religiões cristãs sobre os parlamentares organizados nas chamadas 
bancadas evangélica e católica. Tais bancadas atuam mais ou menos na 
mesma direção quando se trata de direito LGBT. Na atuais discussões sobre 
o projeto de lei que criminaliza a homofobia, por exemplo, representantes das 
duas bancadas levantam contra o projeto tese de que ele cercearia a 
liberdade de expressão ou opinião, que, nesse caso, significa a “liberdade” 
de condenar publicamente a homossexualidade a partir da interpretação da 
bíblia (CARRARA; 2010, p. 137). 

  

A pesar dos avanços significativos, durante o governo de esquerda, a 

discriminação por orientação sexual e de gênero, na lei e decreto, tanto na esfera 

estadual e federal, até os dias atuais não foram atendidas. Prevaleceu o atendimento 

da bancada política cristã e conservadora, que permanece distribuída e enraizada em 

todo país, engajada em fiscalizar o cu alheio, ao invés de trabalharem em prol da 

melhoria na qualidade de vida da população. 

O momento atual também exige ação unificada, entre todos os grupos, que 

compõem o movimento LGBT de Sergipe. Precisamos ser (r)exitência, estender e 
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segurar as mãos uns/umas dos/as outros/as literalmente, dialogar olho a olho, pensar 

conjuntamente, esquecer as indiferenças pessoais e interpessoais, construir 

estratégias e ação de grande amplitude. Nossas existências estão fortemente 

ameaças, pela onda conservadora atual, presente no seio da sociedade, no 

legislativo, executivo e judiciário, que utilizam do poder e da impunidade, para 

disseminar o ódio contra a população LGBT.  

Estamos vivenciando, pós golpe, uma crescente criminalização dos 

movimentos sociais no Brasil, cometida pela força pública, com prisões ilegais e 

arbitrárias de ativistas e militantes de diversos movimentos. Batidas policiais começam 

a ocorrer em alguns espaços de grupos do movimento LGBT, a exemplo da Casa 

Nem, na cidade do Rio de Janeiro, que recentemente vem sofrendo perseguição 

policial.  

O medo é novamente a estratégia usada pelos conservadores, para tentar 

conter e invisibilizar a realidade, assim como fizeram no tempo da ditadura e da 

epidemia HIV/AIDS.  Lutar por nossos direitos não é crime. Crime é cultuar o 

saudosismo da ditadura militar e fazer homenagens a coronéis torturadores, que 

mataram, estupraram, mutilaram e perseguiram a comunidade LGBT e outras. As 

articulações criminosas no uso do nome de “deus” e da “família” miram suas armas 

para nós e apertam o gatilho a exterminar nossas vidas. 

Diante da nuvem carregada de ódio que paira sobre nós, em 2017 foi criado o 

projeto CasAmor, e no dia 29 de janeiro de 2018, foi inaugurado o espaço da CasAmor 

– Associação e Abrigo LGBT+, localizado em Aracaju. O espaço expõe, denuncia, 

informa e contesta a realidade social local, das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, homens e mulheres trans, principalmente das classes econômicas baixas, 

negra/o, com instrução de escolaridade baixa, que diariamente sofre todos os tipos de 

violências praticadas no ambiente familiar e institucionais, por motivos da sexualidade 

e da identidade de gênero. O coletivo parte do esforço da ativista Linda Brasil, que 

compreende em conjunto com o grupo a importância do uso do espaço como centro 

cultural, além de abrigo. As práticas museológicas tornam se ferramenta aliada na 

promoção do respeito a diversidade sexual e identidade de gênero,  por meio do 

conteúdo presente nos  eventos culturais, aberto gratuitamente ao população geral, 

com apresentações de performances artísticas de drag queens, artistas musicais, 

teatro, exposição, citações de poesias, oficinas de artesanato, oficinas de culinária, 
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rodas de conversas, dinâmicas, mutirões de retificação do nome social, elaboração 

de currículos, apoio a seminários e eventos acadêmicos, recebimento de visitas de 

grupos escolares e universitários; e outros.  

As ações desenvolvidas no estabelecimento da CasAmor, evidencia a ideia de 

uma “imaginação museal” Mario Chagas (2003). Nesse sentido, analisaremos no 

capitulo a seguir, as práticas desenvolvidas na CasAmor e a imaginação museal 

presentes nas ações coletivas do grupo, a partir da trajetória de Linda Brasil, para que 

possamos compreender, através de sua imaginação criadora o que significa o museu 

e o que buscam preservar.  
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CAPÍTULO 3 – A IMAGINAÇÃO MUSEAL DO COLETIVISMO CASAMOR: CENTRO 

CULTURAL, RESPEITO, DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO 

 

 

A criação da CasAmor surgiu a partir do desejo e da sensibilidade da ativista 

LGBT, feminista e transfeminista Linda Brasil, mulher Trans. A ideia foi disseminada 

e obteve maior visibilidade, por meio do uso das plataformas virtuais, com as redes 

sociais, convocando a participação da comunidade LGBT e geral, a participar das 

reuniões abertas, que ocorriam quinzenalmente, durante o período do segundo 

semestre do ano 2017. Nessa fase inicial, foram promovidos duas edições de festa 

bazar, rodas de conversas e cine debates, que abordaram questões de gênero e 

sexualidade, os quais provocavam os/as participantes (re)pensar a subalternidade e 

desumanização das pessoas LGBT´s, e a importância da união da comunidade LGBT 

no enfrentamento às violências, às quais nossas vidas estão acometidas, diante a 

lógica da cultura patriarcal, LGBTfobica, racista, sexista e misógina, naturalizada e 

retroalimentada no pensamento e nas práticas sociais da população. 

A idealização da instituição teve como referências iniciais outros projetos 

existentes, como a Casa Nem, na cidade do Rio de Janeiro, e a Casa 1, na capital de 

São Paulo. Linda, em entrevista ao portal de notícias Infonet20 (2018) sobre a 

CasAmor, relata que, o projeto desde o início, foi criado de forma coletiva, e o nome 

foi escolhido por votação, pensado e sugerido entre outros nomes, durante as 

primeiras reuniões. Um nome simbólico, em meio ao tempo atual, marcado pelo 

aumento de ideias reacionárias, propagadas nos discursos políticos e nas plataformas 

virtuais, como verdades absolutas, fundamentadas pelo ódio contra a comunidade 

LGBT. Propor um projeto que fala de amor, talvez, colaborou para que diversos apoios 

da população civil ocorressem. 

Foi decidido pelo coletivo registrar na Receita Federal (RF) a instituição como 

associação e abrigo, garantindo a autonomia legal, na captação dos recursos 

financeiros, provenientes de doações voluntarias das mais diversas formas, para 

manutenção do estabelecimento, além da legalidade de salvaguardar LGBT’s em 

                                                           
20 Matéria publicada no dia 29/01/2018. Disponível em: https://infonet.com.br/uncategorized/casa-de-apoio-
para-lgbts-sera-inaugurada-nesta-segunda/ 
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risco a vulnerabilidade e de abandono familiar. Diante ausência de políticas públicas 

e apoio do estado, voltadas para as pessoas LGBT´s, na situação de abandono.  

No mês de dezembro de 2017, foi solicitado a entrada no número de registro 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) na RF, para o funcionamento legal 

das atividades propostas, mas a geração do registro foi impedida pelo interposto da 

RF, que alegou impossibilidade, diante uso do nome social de Linda Brasil. Linda, é a 

presidenta e idealizadora do espaço, e simbolicamente para nós do coletivo registrar 

a instituição na pessoa e nome social de Linda era algo imprescindível e simbólico. 

Em reunião com o coletivo, Linda relatou a situação da experiência, e aquele momento 

provocou um choque de realidade em mim, enquanto homem gay e negro, me vi com 

um certo privilegio, por nunca ter vivenciado uma violência no atendimento e acesso 

de algum serviço básico, devido meu nome.   

 Registrar a instituição em nome de outra pessoa do coletivo, para que pudesse 

funcionar, não fazia sentido. O espaço é um local de produção de culturas de 

resistências contra as violências, e tal situação, em ceder a imposição era 

inconcebível e violento. Coletivamente decidimos em reunião entrar com ação judicial, 

na luta pelo direito à cidadania, dando sentido a causa, em que nos propomos. 

Posteriormente, tivemos que desistir do processo que estava em andamento, visto 

decisão proferida pela corregedoria no Supremo Tribunal Federal, no dia 01/03/2018, 

no Provimento nº 73/2018, que reconheceu o direito de troca do nome civil pelo social 

nos registros de nascimento, passaram os cartórios, em todo o território nacional, a 

ser obrigados a realizar a mudança do nome e gênero no registro civil, diante 

solicitação da(o) requerente(o). A medida garante o direito à cidadania das pessoas 

trans, bem como o respaldo jurídico de ser identificada(o)s pelo nome conforme o auto 

reconhecimento do gênero, sem a obrigatoriedade de cirurgia de redesignação genital 

ou laudos patológicos emitidos por psicólogos e psiquiatras, antes exigidos. 

O CNPJ da instituição foi gerado após 09 meses da inauguração do espaço, 

pelo fato que Linda Brasil teve que se afastar das funções institucionais, no mês de 

maio de 2018, por motivos relacionados a sua candidatura como Deputada Estadual, 

pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), sendo substituída na função, pela 

integrante do coletivo Isadora Rodrigues, que ocupava a vice direção. É coletivamente 

em reunião, optamos aguardar o retorno de Linda, para a concretização do registro. 
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O retorno ocorreu no mês de novembro 2018, pós eleição, e no dia 06 do mesmo mês, 

foi possível o registro, de acordo com o desejo coletivo, para tal. 

No imaginário do coletivo da CasAmor, do qual faço parte, eram apresentados 

frequentemente, nos discursos das/os integrantes, a ideia da casa de passagem 

CasAmor, como sendo também um centro cultural, decorrente das práticas e ações 

desenvolvidas no espaço. A ideia concebida pelo coletivo, apontaram algumas 

concepções museológicas em torno do museu em sentido amplo, que envolvem 

criações de exposições, recebimento de visitas, desenvolvimento de pesquisas, 

construção e formação de acervos e comunicação, que a priori, passei a perceber 

essa relação com o passar do tempo, desenvolvendo as atividades percebendo falas 

afirmativas dos/as integrantes, sobre o espaço na condição museal. O fato recorria ao 

meu pensamento diariamente, e pensei a partir dessa realidade museal, transformar 

em recorte de pesquisa, no campo da Museologia. Após muito pensar, comentei com 

o meu professor e museólogo Clovis Carvalho Britto, sobre meu desejo, é 

imediatamente escureceu minhas ideias, recomendando a leitura da obra: A 

Imaginação museal, do autor Mario Chagas (2003), construindo possibilidades para 

materialização da ideia. 

O poeta e Museólogo Mario Chagas, em 2003, em sua pesquisa de doutorado, 

buscou analisar e compreender a imaginação museal de Gustavo Barroso, Gilberto 

Freyre e Darcy Ribeiro. Três personagens importantes nos campos das Ciências 

Sociais e Humanas e na história da museologia brasileira. O autor fez uma busca nos 

vestígios das trajetórias de cada personagem, levantando questões pertinentes a ideia 

de museu e de bens culturais, nos meados do século XIX e XX, a partir das narrativas 

dos personagens “narradores modernos”, registradas em fontes documentais como 

artigos, jornais, fotografias, coleções e literaturas, sobre suas trajetórias de vidas e o 

processo de construção na materialização de museus idealizados por eles.  

Gustavo Barroso foi o fundador do Museu Histórico e Nacional, responsável por 

institucionalizar a museologia no Brasil, e criou o primeiro curso de Museus no país, 

na cidade do Rio de Janeiro. A trajetória de vida do personagem ligado a grupos 

aristocráticos e sua visão de sociedade, a partir de uma concepção hierarquizada com 

apreço ao militarismo, foi marca presente em suas práticas na formação e 

conservação de coleções no espaço do museu. O museu para o autor era um espaço 

de nostalgia da elite, local de enaltecimento e saudosismo das histórias e 
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personagens reconhecidos oficialmente, em uma perspectiva associada ao 

patriotismo e nação. 

Gilberto Freyre foi idealizador do Museu de Antropologia, do instituto Joaquim 

Nabuco, que deu origem ao Museu do Homem do Nordeste. O autor buscou construir 

narrativas, através das coleções preservadas no espaço do museu, modos culturais 

ligados a região e a tradição. O museu para o personagem era um espaço associado 

a valorização da tradição e regionalismo. 

Darcy Ribeiro, antropólogo considerado como figura importante nos estudos 

sobre a formação do povo brasileiro, teve uma intensa experiência de vivência aos 

longos anos, junto a grupos indígenas do Brasil, buscando compreender o processo 

de formação do povo brasileiro. A experiência sensibilizou Darcy para a importância 

no engajamento da luta contra as opressões e preconceitos, destiladas a comunidade 

indígena.  Com passagem na ocupação de cargos políticos, articulou a criação do 

Museu do Índio. O antropólogo, ao decorrer do processo no fazer museal, em 

articulação com alguns representantes de grupos indígenas, pesquisados por ele, 

formou uma coleção para exposição, no espaço do então museu, com discurso contra 

os estigmas, onde o museu para ele era uma ferramenta associada a valorização 

étnica e cultura. 

Mario Chagas compreende o museu como lugar privilegiado para a 

representação dos discursos, arena publica de disputa e poder, e as coleções (bens 

culturais) detentoras de mediação. 

Para Mario Chagas a categoria da  

 

Imaginação museal configura-se como a capacidade singular e efetiva de 
determinados sujeitos articularem no espaço(tridimensional) a narrativa 
poética das coisas. Essa capacidade imaginativa não implica a eliminação da 
dimensão política dos museus, mas, ao contrário, pode servir para iluminá-la. 
Essa capacidade imaginativa - é importante frisar - também não é privilégio 
de alguns; mas, para acionar o dispositivo que a põe em movimento 
é necessário uma aliança com as musas, é preciso ter interesse na mediação 
entre mundos e tempos diferentes, significados e funções diferentes, 
indivíduos e grupos sociais diferentes. Em síntese: é preciso iniciar-se na 
‘linguagem das coisas’. Essa imaginação não é prerrogativa sequer de um 
grupo profissional, como o dos museólogos, por exemplo, ainda que eles 
tenham o privilégio de ser especialmente treinados para o seu 
desenvolvimento. Tecnicamente ela refere-se ao conjunto de pensamentos e 
práticas que determinados atores sociais de "percepção educada" 
desenvolvem sobre os museus e a museologia (CHAGAS. 2003, p. 64). 
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A imaginação museal são narrativas poéticas e práticas, projetadas e 

corporificadas nos espaços museais, a partir da construção imaginar do agente, 

compactuada e compartilhada para um coletivo ou grupo, em intermédio a realidade 

de como o mundo é concebido e interpretado, de acordo com as referências de sua 

realidade, construindo ações ideais, nos espaços museais e museológicos, práticas 

sociais distintas, pois, os museus são compreendidos como espaços político de 

práticas e narrativas. As vivências e experiências do agente ao decorrer de suas 

trajetórias culturais, impulsionam a imaginação criadora. Conceber e interpretar o 

mundo, por meio do imaginário do agente que permeia o campo museológico, revela 

um campo aberto de múltiplas possibilidades de se ver, representar e (re)inventar o 

mundo.  

É a partir da categoria de análise imaginação museal, que busco abordar sobre 

como a imaginação museal é concebida e materializada por meio das práticas, ideias, 

valores simbólicos, políticos e a relação da natureza construída, para que possamos 

compreender como o “museu” é percebido ou enxergado. 

A análise foi concentrada no período de um ano de (r)existência, sobre as ações 

e práticas coletivas desenvolvidas no espaço da CasAmor. As ações sobretudo, 

envolveram visitas de pesquisadoras/es acadêmicas, grupos escolares de ensino 

médio, rodas de conversas, exposições, vivências, mutirões, festas bazar, 

apresentações artísticas e outras, formando um acervo de experiências 

compartilhadas. Entre as diversas práticas, selecionei algumas, para composição 

desse mosaico, não sendo estas mais ou menos importantes, todas com contribuições 

e importâncias iguais, na potencialização de afetos, (des)construções, conexões e 

integração. 

 

3.1 – Práticas e Ações da Imaginação Museal da CasAmor 

 

A inauguração da CasAmor ocorreu no dia 29/01/2018, e fez parte da 

programação da IV Semana da Visibilidade Trans – SVT, em Sergipe. A Semana da 

Visibilidade é idealizada e organizada pelo Coletivo AMORSERTRANS. Na noite de 

inauguração do espaço, foram apresentados aos visitantes presentes no evento, o 

coletivo da diretoria e atrações artísticas, com apresentações de bandas musicais, 

performances de drags, coreografia de dança e cantoras/es locais. O evento 
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conseguiu reunir várias pessoas da comunidade LGBT e não LGBT; representantes 

de movimentos sociais de Sergipe, dos mais diversos segmento da sociedade; a 

imprensa televisa, virtual e impressa; políticos; intelectuais acadêmicos, além da 

presença da ativista Bruna Benevides, primeira mulher trans na ativa da Marinha 

Brasileira. A escolha da data está atrelada a um momento simbólico ao dia 29 de 

janeiro de 2004, quando travestis, mulheres e homens trans, entraram no Congresso 

Nacional em Brasília, para lançar a campanha “Travesti e Respeito”. A primeira 

campanha nacional, organizada e idealizada pelas pessoas trans, para a promoção 

do respeito e da cidadania da comunidade.  Abaixo imagens referentes a inauguração 

da CasAmor. 

 

 

Figura 1 Acervo CasAmor: Fotografia da faixada frente 
CasAmor. 

 

Na figura 1, imagem da faixada frente da CasAmor. A figura 2, imagem do 

coletivo em cerimônia de posse no palco da CasAmor. Em ordem da esquerda para 

direita: Rafael Machado (homem gay, negro, estudante de Museologia e Conselheiro 

Fiscal voluntário), Abjackson Melo (homem gay, negro, estudante de Design e), Linda 

Brasil (mulher trans hetera, branca, mestranda em Educação), Dalvacir Azevedo 

(mulher cis hetera, branca, servidora pública aposentada, militante sindical, advogada 

na comissão de Direitos LGBTQI+ da OAB), Lilite (não binaria, branca/o, estudante de 

Ciência Sociais), Eron Neto (homem gay, branco, publicitário), Isabela Sobrenome 

(mulher cis hetera, advogada) Lucas (homem gay, branco, licenciado em história, 

estudante de design) e Rafael Valentim (homem trans, branco, estudante).  

 Figura 2: Acervo CasAmor: Fotografia da cerimônia de 
posse da direção. 
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Figura 3: Acervo CasAmor: Panfleto da IV SVT. 

 

Na figura 3, Compondo a imagem da programação no panfleto de divulgação 

da SVT, Daniel Lima, homem trans. Figura 4, parte do público presente na cerimônia 

de inauguração da CasAmor, frente ao palco. 

As solicitações de pedidos de apoio moradia, após inauguração, começaram a 

ser requeridas, mas a moradia, não era possível, por motivo da ausência do CNPJ, 

além da não adequação da estrutura física da sede, que precisava passar por uma 

readequação do espaço, de acordo com as normas de acessibilidades, necessárias 

para obtenção dos alvarás e autorização de funcionamento para abrigar pessoas. 

Decidimos em reunião junto as/aos advogadas/os voluntarias/os, optar conforme as 

exigências burocráticas, e disponibilizar moradia após conclusão das etapas. 

As pessoas que precisavam de apoio moradia foram acolhidas na casa de 

alguns integrantes do coletivo, outras/os orientadas a ficar na casa de amigas/os 

próximos a elas/eles, e outras/os encaminhadas/os a Ocupação Beatriz Nascimento, 

do Movimento Trabalhador Sem Teto (MTST). Todos/as os/as assistidos/as 

receberam/ recebem ajuda alimentar e psicossocial, disponibilizada pela CasAmor. A 

ocupação Beatriz Nascimento, possui uma rua composta somente por pessoas 

LGBTs, de maioria expulsas do ambiente familiar. A CasAmor desenvolve ações com 

a comunidade LGBT da ocupação, com vivências; disponibilização de apoio jurídico; 

suporte psicossocial, além de destinar recursos alimentares e vestimentas. 

 

Em Problemas de gênero (2003/1990), Butler revela que a norma 
heterossexual vigente se sustenta em uma concepção binária dos sexos e 
dos gêneros. A heterossexualidade compulsória exige ainda que caracteres 
sexuais anatômicos-fisiológicos, gênero, desejos e práticas sexuais estejam 
em concordância formando uma identidade. Os sujeitos que fogem a este 

Figura 4: Acervo CasAmor: Fotografia cerimônia de abertura. 
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sistema ideal de coerência e continuidade não se adequam aos gêneros 
inteligíveis, masculino e feminino, sendo, consequentemente, relegados a 
invisibilidade e á patologia (GREINER, Christine. 2016, p. 62). 

 

Greiner a partir de Butler percebe a poder exercido nas performances dos 

gêneros e das sexualidades binárias, na qual a heterossexualidade torna se não 

somente um padrão, mas uma obrigação a todos os sujeitos. A vigilância e dominação 

heteronormativa, constrói nos sujeitos a noção de autorização de controle e regulação 

sobre os sujeitos desviantes das normas comportamentais e sexuais, dentro de uma 

construção que forçar os sujeitos a querer ser hétero, não apenas ser, é construído 

uma propaganda de desejo pelo status e do conjunto das relações sociais. Os sujeitos 

desviantes, consequentemente é penalizado, com diversas formas de exclusões 

sociais de modo simultâneo, pela vigilância heteronormativa, que vai desde, a 

expulsão do núcleo familiar até as classificações médicas e biológicas, relacionadas 

a algum tipo doença contagiosa, que precisa ser tratada.  

O quadro existencial da proposta da CasAmor é um ato de denúncia sobre a 

heteronormativadade compulsória e seu modo operacional, a partir da dimensão do 

sofrimento e descriminação, sob mecanismo histórico-social, na tentativa de 

enquadramentos das performances atribuídas por uma concepção de estrutura 

binária, atrelada aos órgãos genitais, que visa regular as sexualidades e os gêneros. 

No mês de Março, entre os dias 24 e 25, foi realizada a 1ª Vivência, com a 

participação de assistidos/as LGBT da ocupação Beatriz Nascimento, que envolveram 

dois dias. A vivência reuniu assistidos/as, voluntários/as e visitantes, no 

desenvolvimento das práticas propostas. No primeiro dia ocorreu o Cine Debate, com 

a exibição do filme: “Meu Corpo é Político”, discutindo a relação do corpo, gênero, 

raça, classe e sexualidade. Imagem da ocasião abaixo na figura 5. 
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No segundo dia, na figura 6, dinâmicas sobre a importância de poder escutar o 

“outro”. Na figura 7, bolas de assopros foram usadas na dinâmica, como 

representação dos sonhos ou desejos pessoais. Na figura 8, a construção da 

exposição corpo Transgressor, composto por desenhos criados por cada participante. 

O conjunto das práticas desenvolvidas nos dois dias provocou as pessoas LGBTs e 

não LGBTs inseridas no processo, a perceber um pouco a dimensão da realidade do 

“outro”, a partir do compartilhamento de experiências e vivencias, que atravessam os 

corpos LGBTs de diferentes classes sociais, raça e gênero, marcados por 

invisibilidades, violências, medos, sonhos, desejos, realizações, e outras mais, e suas 

diferentes intensidades, a depender dos marcadores sociais carregado pelo corpo. A 

experiência foi bastante enriquecedora, provocou o exercício sobre a importância de 

Figura 5:  Acervo CasAmor: Fotografia cine debate. Figura 6: Acervo CasAmor: Fotografia dinâmica 
corporal. 

Figura 7: Acervo CasAmor:  Fotografia dinâmica 
com bolas de assopro. 

Figura 8: Acervo CasAmor: Fotografia mural corpo 
transgressor. 
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praticar a empatia, para que possamos perceber o obvio, que muitas das vezes é 

transformado em absurdo, por visões naturalizadas e estereotipadas, que nos limitam 

a enxergar o “outro/a”, enquanto humano e as barreiras sociais condicionadas. 

O processo das dinâmicas executadas constituiu uma exposição, a partir do 

próprio corpo, como figuras representativas de tantos/as outros/as e de si mesmo. Os 

corpos de cada participante também era o próprio objeto. Os discursos construídos 

pelos participantes da experiência foram auto selecionados, num processo curatorial 

participativo, expondo para o plano discursivo parte do que preservavam em suas 

memórias, possibilitando acesso uns/umas aos/as outros/as naquele espaço e 

momento, transmitindo informações e gerando novos conhecimentos, de maneira 

mutua. 

 Na figura 8, foi proposto que cada participante desenhasse no papel figuras 

representativas que retratassem alguma lembrança ou desejo, ou seja, a dimensão 

imaterial preservada ou idealizada a preservação. Dentre as imagens externadas, as 

figuras desenhadas pelas pessoas da ocupação detiveram minha atenção. Após 

produzir os desenhos cada um tinha que falar sobre o que significava a imagem 

reproduzida. Os pontos em comum entre os relatos dos/as jovens da ocupação, foram 

as saudades dos abraços e carinhos trocados com suas mães e irmã/os, que até 

aquele momento presente já não eram mais permitidos, passaram a ser negados, por 

seus familiares, a partir do momento que auto afirmaram sobre suas sexualidades, 

cabendo a cada um/a, a musealização dos afetos trocados. A exclusão do convívio 

familiar, com a expulsão, decorreu de vários modos, foi a medida punitiva da não 

correspondência as normas da cis heteronormativa.  

Para os participantes da ocupação mais experientes (em termo de idade), a 

maioria desenhou figuras representativas de casas com pé de frutas no quintal, com 

relatos em comum direcionados aos sonhos da casa própria e emprego; um lar onde 

pudessem se sentir seguras/os; ter o que se alimentar e compartilhar os bons 

momentos da vida, com pessoas que se tornaram família ou até a formação de uma, 

ao modo não tradicional. O acervo produzido com os desenhos foram colocados na 

parede da área da frente, da CasAmor, transformada em exposição, titulada “Mural 

Corpo Transgressor”. Até os dias de hoje, em que escrevo esse texto a exposição 

permanece montada, e aos poucos vai sendo desmontada pela própria intempérie.  
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No dia 25 de abril de 2018, no período da tarde, a instituição recebeu a visita 

agendada de 40 estudantes, do curso de serviço social, da disciplina “Seminário 

Temático: gênero, raça e etnia”, da UniAges – Pirapiranga/BA. Fizeram se presentes 

07 membros da direção, para recepcionar e dialogar com o grupo visitante, e em um 

momento de perguntas, foi feita a mais frequente sobre “o que é a CasAmor?”, em 

resposta Linda Brasil afirmou que, 

 

A CasAmor não é somente uma casa a ser de passagem, é um centro 
cultural, pois, desenvolve várias atividades culturais. O espaço vem 
promovendo experiências que nos proporcionam a partir do “outro” se ver e 
repensar as nossas posturas para com o outro.21  

 

A ativista chama a atenção para as ações desenvolvidas no espaço da 

CasAmor, revelando em seu discurso o ideário que reside a função museal assumida 

e potencializada dentro do espaço institucional. Segundo a Coordenação Estadual de 

Museus do Paraná (COSEM)22 

 

Atualmente, podem ser consideradas instituições museológicas não só 
museus e casas de memorias, como também monumentos memoriais, jardins 
botânicos e zoológicos, aquários, centros científicos, planetários, reservas 
naturais, centros culturais. A existência de acervo e a prática da visitação é o 
que caracteriza a instituição no campo museal (COSEM, 2018). 

 

As práticas desenvolvidas na instituição transcendem o enquadramento da 

categoria oficialmente viável, revelado no discurso da idealizadora da CasAmor a 

transitividade, entre abrigo e centro cultural, que a insere no campo museal. 

No dia 16 de junho de 2018, durante fala de abertura da Festa Bazar, edição 

junina, que ocorreu no período da tarde, Eron Neto, ao discursar sobre o que é o 

espaço da CasAmor, também afirmou que: 

 

A CasAmor, além do proposito de albergue social para pessoas LGBT em 
abandono familiar, é um centro cultural, onde a comunidade LGBT pode 
manifestar sua arte, através da música, das performances, e de outras 
produções culturais, inclusive na realização de eventos como esse, que serve 
como forma de manter o espaço como também possibilitar a interação das 
pessoas”.23 

 

                                                           
21 Registro em caderno de campo. 
22 Disponível em: http://www.cosem.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=30. 
Acessado em 27/03/2018). 
23 Registro em caderno de campo. 

http://www.cosem.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=30
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Sem pode oferecer moradia, o coletivo desenvolveu/desenvolve práticas 

museológicas que envolveram/envolvem exposições das produções culturais e 

artísticas da comunidade LGBT. O espaço institucional é apresentando enquanto 

espaço museal, em uma visão ampla, pois não se restringe ao museu oficialmente 

instituído, mesmo porque o museu pode ser algo diferente na concepção individual, 

nesse caso uma imaginação museal construída coletivamente. 

Abaixo, nas figuras 9, 10 ,11 e 12, imagens da Festa/ bazar junina. 

 

 

Figura 9: Acervo CasAmor: Fotografia comemoração Festa/ Bazar junino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 27 de outubro de 2018 o coletivo da CasAmor organizou o “Ato: CasAmor 

Contra o Ódio”, em memória a Laysa Fortuna e Marielle Franco. Laysa Fortuna era 

mulher trans, com 25 anos de idade, foi esfaqueada no dia 18 de outubro de 2018, no 

Figura 11: Acervo CasAmor: 
Fotografia comidas juninas. 

Figura 10: Acervo CasAmor: 
Fotografia Festa/ Bazar junino. 

Figura 12: Acervo CasAmor: Campanha de 
divulgação do Evento. 
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centro de Aracaju. O crime ocorreu por motivações transfobica e política. Dias 

antecedentes ao crime, o acusado tinha feito ameaças a Laysa e outras meninas 

trans, no centro, dizendo que Bolsonaro iria matar todas as travestis. Laysa foi atingida 

por uma facada, que deflagrou o tórax, chegou a ser socorrida, por Linda Brasil que 

passava de carro, minutos após ocasião. Levada ao hospital, mas no dia 19 faleceu. 

Marielle Franco, vereadora pelo PSOL, da cidade do Rio de Janeiro, lésbica, negra, 

periférica e mãe, no dia 14 de março de 2018 foi executada sob vários tiros, em seu 

veículo, na região central. O fato virou matéria em vários jornais do mundo. O 

mandante e os que cometeram o crime até hoje não foram localizados, e nem 

identificados pela polícia. Abaixo segue imagens do evento. 

 

 

Figura 13: Acervo CasAmor: Pôster Laysa Presente. 

 

 

 

Figura 14: Acervo CasAmor:  Cartaz da 
Programação Ato Contra o Ódio. 

Figura 15: Acervo CasAmor: Fotografia Exposição 
de Banners das SVT. 

Figura 16: Acervo CasAmor: Fotografia exposição com 
Lambe lambe 
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Na figura 12, temos o pôster com a imagem de Laysa, divulgado na página da 

rede social da CasAmor, que foi impresso e colocado em uma das paredes, no 

ambiente da área que dá acesso a porta de entrada principal da instituição. Na figura 

13, cartaz de divulgação do ato com a participação de vários artísticas, unidas/unidos 

em repudio ao ódio. Na figura 14, imagem do ambiente da primeira sala de entrada 

da CasAmor, com a exposição de banners, referente as edições da Semana da 

Visibilidades Trans. Na figura 15, exposição de lambe lambe, nas paredes do 

ambiente do fundo da instituição, onde dá acesso ao palco de eventos, com frases de 

ordem contra o ódio, a favor da vida, do amor, da democracia, do respeito a 

diversidade de gênero e sexualidade. Na figura 16, foi hasteada a bandeira símbolo 

da visibilidade trans, na parede do ambiente da área de entrada do espaço, ao lado 

de um cartaz com a frase “Marielle Presente hoje e sempre”. Na figura 17, temos a 

imagem em grafite, com o nome de Marielle, Laysa, mestre Môa e CasAmor, 

entrelaçados em uma figura com elementos que remetem a feminilidade. 

O coletivo a partir dessa ação, reafirmou seu compromisso político na luta 

contra as violências e extermínios da comunidade LGBT. As imagens que integram o 

circuito da exposição no espaço museal, por meio dos objetos construídos, em 

suportes variados, potencializam o poder da mediação, tecendo uma narrativa 

expositiva que denúncia, provoca e nos alerta para a importância da resistência.  

Figura 18: Acervo CasAmor: Fotografia do grafite. Figura 17: Acervo CasAmor: Fotografia bandeira do 
orgulho trans. 
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A ação ocorreu no dia anterior à eleição presidencial. O espaço e a rua foram 

tomados por uma multidão de pessoas, que em couro com frases de ordem gritavam: 

“Laysa Presente!”, “Marielle Presente!” e “Ele Não”, foram proferidos, por diversas 

vezes, durante o tempo que ocorreu a programação do ato. O clima era bastante 

apreensivo, mas também de fortalecimento para o tempo presente e futuro, devido a 

possível ocupação de Jair Messias Bolsonaro, ao cargo presidencial, que simboliza a 

autorização Estado no extermínio a comunidade LGBT e todas as ditas minorias, alvos 

de seu ódio. 

Mario Chagas (2003) refletindo sobre o surgimento e registros de novas 

imaginações museais, promovendo novas possibilidades, chama a atenção, 

 

Para compreendê-los criticamente, não é mais suficiente reduzi-los ao papel 
de ‘bastião da alta cultura’ (HUSSEYN,1994) e de legitimadores dos 
interesses das classes dominante, ainda que esses papéis continuem sendo 
desenvolvidos por muitas instituições. Ao serem compreendidos como campo 
de ação e discurso, os museus deixam de interessar apenas aos 
conservadores dos memorabilia das oligarquias. Se isso é verdade, mais do 
que nunca se evidencia a necessidade de entender tal fenômeno na vida 
social contemporânea (CHAGAS, 2009, p.215). 

 

O paradigma clássico da museologia, a partir da coleta e conservação de 

objetos para construção de sínteses genéricas e os museus como espaço “neutro”, e 

com discursos preservacionistas, é desalinhado pela imaginação museal do coletivo 

CasAmor. O museu manifestado na imaginação museal do coletivo é orientado pelo 

posicionamento político escuro, de combate as opressões, violências e humanização 

do olhar para com as vidas das pessoas LGBTs, servindo ao tempo presente para que 

possamos construir pontes para o futuro, com protagonismo da comunidade LGBT e 

participação de aliados/as, nesse processo de construção. 

No dia 29 de janeiro de 2019, comemoramos o primeiro ano de (r)existência da 

CasAmor, e mais uma vez em parceria com a AMOSERTRANS, abrimos a 

programação da edição da V Semana da Visibilidade Trans.  A abertura e 

comemoração contou com a exposição itinerante PRENDAda desTRAVAda; 

apresentações de artistas musicais; poesias e djs.  Discursos emocionados e 

emocionantes, foram proferidos no palco do evento, por algumas/alguns integrantes 

do coletivo da CasAmor, como também de ativistas de outros coletivos, que ao longo 

do ano desenvolveram parcerias de projetos e ações com a CasAmor. O conjunto das 

falas firmaram a certeza do caminho já trilhado e as esperanças misturadas com 
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incertezas sobre o amanhã. A ocasião atraiu a presença de intelectuais de Sergipe, 

políticos, artistas, e a população civil em geral. Segue abaixo algumas imagens da 

ocasião. 

 

 

Figura 19: Acervo CasAmor: Fotografia do coletivo em 
comemoração ao aniversário de 01 ano da CasAmor. 

   

 

 

Figura 21: Acervo CasAmor: Fotografia da Exposição 
PRENDAda desTRAVAda instalada na CasAmor. 

  

A figura 18,  fotografia  com o coletivo da direção, que no sentido da esquerda 

para direita temos: Dalvacir, tia Neide (mulher cis hetera, negra, universitária, 

voluntária), Debora Mattos (mulher cis hetera, negra, engenheira e nova integrante da 

direção), Taynan (mulher cis hetera, branca, voluntária), Eron Neto, Selma Duarte, 

Álvaro Augusto (homem gay, negro, publicitário e novo integrante da direção), Linda 

Brasil, Matheus Andrade (homem gay, universitário, branco, voluntário), Rafael 

Machado e Maluh Andrade (Mulher trans, negra, professora e voluntária). Alguns 

Figura 20:  Acervo CasAmor: Fotografia do público. 

Figura 22: Acervo CasAmor: Fotográfia dos/as 
visitantes da Exposição PRENDAda desTRAVAda. 
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integrantes da direção inicial, tiveram que se afastar e outras/os novas/os integraram 

o quadro atual.  Deixo aqui registrado, não estando presente na imagem, Renata Alves 

(mulher cis bissexual, psicóloga, advogada e membra da Comissão de Defesa dos 

Direitos da Mulher da OAB/SE), que integrou a direção e faz parte do quadro atual. 

Na figura 19, o público presente na cerimônia. Na figura 20, imagem panorâmica da 

instalação da exposição, na primeira sala de entrada da CasAmor. Na Figura 21, 

visitantes da Exposição “PRENDAda desTRAVAda” da artista Alice Pagan, que 

lotaram o ambiente da instalação. Com olhares atentos aos detalhes, de cada um dos 

elementos que compõe a imagem, os visitantes teciam diálogos sobre as obras, com 

seus/suas acompanhantes, e outros/as percorreram solitariamente. Carolina Timoteo 

(2019), em sua matéria jornalística, relatou sobre o evento entrevistando a artista Alice 

Pagan, que contou um pouco sobre o evento e exposição, 

 

A programação composta por artistas trans contou com exposição de artes 
plásticas, intervenções de poesia, discotecagem e show de rap da cantora 
Isis Broken e do grupo Trava Nagô. Tivemos a oportunidade de conversar 
com a artista Alice Pagan, que nos contou um pouco sobre sua exposição 
PRENDAda desTRAVAda. ‘Essa é a segunda vez que a gente expõe, agora 
estou me descobrindo também uma artista plástica. Eu descobri na tela um 
momento de aliviar as tensões do processo de transição, na verdade dos 
processos de aceitação da minha verdadeira identidade’, contou Pagan. 
Ela explicou também o título da exposição. ‘Através do discurso 
transfeminista a gente consegue descobrir novas formas de se compreender 
mulher. Essa tensão entre a mulher prendada e a mulher trava (travesti), 
refletindo sobre que mulher é essa que está emergindo dos processos trans 
e das relações cis’.24 

 

A CasAmor é o único espaço museal em Sergipe, onde as produções e 

temáticas LGBTs são possíveis de serem/ser abordadas e tratadas. As ausências de 

espaços museais e museológicos, voltadas ou abertos as representações da 

comunidade LGBT em Sergipe, tornar a CasAmor um espaço também de resistência 

para realizações de exposições com obras de artistas LGBT, sejam as obras voltadas 

a representação direta ou não, aos aspectos das relações LGBT.  

A imaginação museal do coletivismo da CasAmor concebe o espaço museal 

como centro cultural (museu), espaço de cultura de resistência na luta contra a 

violência e toda forma de desumanização da comunidade LGBT, musealizando o 

respeito as diversidades sexuais e de gêneros. Local de representações, criações e 

                                                           
24 Matéria publicada, no dia 30/01/2019, no site da Associação dos Docentes da Universidade de Sergipe. 
Disponível em: http://adufs.org.br/conteudo/1632/casamor-da-voz-a-artistas-trans-no-dia-da-visibilidade 
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execução de ações, em prol da valorização da produção cultural de LGBTs, e do bem 

maior que é a vida. Os processos de construção dos objetos (bens culturais), 

mediadores, não estão presos aos princípios técnicos, conservacionistas, podendo 

eles aparecer em alguns momentos. O que nos interessa é o potencial discursivo 

presente nas ações do coletivo, guiados pela imaginação museal, e a forma 

operatória, que envolvem os processos de construção das narrativas presentes, por 

meio dos objetos expostos. 

Dentre as ações mencionadas acima, trago um outro momento bastante 

marcante e honroso para nós da comunidade LGBT de Sergipe, que foi a visita de um 

dos grandes nomes da história da luta LGBT do nosso país, João Silvério Trevisan, 

no dia 25 de outubro de 2018, na CasAmor. O ativista conduziu uma roda de conversa 

sobre Luta e Resistência LGBT, compartilhando experiências e memorias, de sua 

trajetória no ativismo social e político, no período da ditadura militar. Foi pontuado por 

ele a importância da união coletiva da comunidade LGBT, para o enfretamento das 

ameaças de governos autoritários e ditatoriais, destrinchando o uso do medo como 

arma política de ataque, usada por agentes conservadores, em vários momentos e 

situações históricas, para tentar controlar e reprimir a diversidade sexual e de gênero, 

como ocorreu durante o período da ditadura de 64, e que novamente é utilizada nos 

discursos de políticos conservadores em ascensão. Em uma de suas falas, Silvério 

afirmou que, os conservadores não gozam e sentem prazer ao perceber a 

comunidade LGBT com medo, e esse prazer não podemos proporcionar.  A roda foi 

bastante fortalecedora para o coletivo e as/os demais presentes, foi um momento de 

muitas trocas de diálogos, expirações e ideias de criação para resistência e 

enfrentamento, da realidade atual do país. Segue imagens abaixo, na figura 22, com 

João Silvério Trevisan na CasAmor. 
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As narrativas poéticas compostas nas exposições, formadas por pôsteres, 

bandeiras simbólicas da comunidade LGBT, lambe lambes, desenhos em papel A4, 

exposições temporárias e os próprios corpos LGBTs, constitui a CasAmor num espaço 

museal de provocações e empoderamento da comunidade LGBT.O espaço também 

potencializa sua dimensão política e social, ao propor conexões de atores sociais, de 

diferentes gerações da história do movimento LGBT brasileiro e de Sergipe, para 

construção de novas estratégias e possibilidades de combate as opressões. Na figura 

23 abaixo, o mural de grafite na área de entrada da CasAmor, tornou-se bastante 

utilizado pelas pessoas que acessam o espaço, que espontaneamente, registram 

fotograficamente o momento no local. 

 

 

                                   Figura 24: Acervo CasAmor: Fotografia do Mural de grafite da CasAmor. 
 

 

Figura 23 Acervo CasAmor: Fotografia Roda de Conversa com João 
Silvério Trevisan. 
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O espaço busca garantir a preservação da integridade física, psicossocial e 

cultural das pessoas LGBT’s, respeitando a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, proclamado na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro 

1948, que estabelece a garantia do direito e da proteção a vida humana; indivíduos e 

grupos, contra as ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade 

humana. E explicitado na constituição federal de 1988, segundo o artigo 5°, no qual 

todos são iguais, perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido a 

liberdade, igualdade, segurança e a propriedade (BRASIL, 2016). No artigo 215 é 

estabelecido que o Estado garantirá direitos, apoios, incentivos e valorização das 

manifestações culturais, bem como no inciso IV “a democratização do acesso aos 

bens de cultura” (BRASIL, 2016). 

 

3.2 – Trajetória de uma Imaginação Museal da CasAmor 

 

Linda Brasil atualmente possui 45 anos de idade, e supera a expectativa da 

estatística nacional de vida das pessoas Trans e travestis, que é de 35 anos, maioria 

assassinadas por transfobias. Nascida no dia 14 de abril de 1973, no município de 

Santa Rosa de Lima, região leste do estado de Sergipe, no povoado Cana Brava, na 

zona rural.  É a Filha mais nova de sete, no núcleo familiar composto por mãe e pai 

biológicos. Segundo a mesma: 

 

Meu pai teve relação extra conjugais e têm vários filhos ai, fora do casamento 
[...] Tive um irmão adotado, que minha mãe adotou e era primo, que morou 
com a gente muito tempo, depois ele acabou se distanciando” [...] eu desde, 
minha adolescência e infância, na cana brava, que eu sentia bullying, 
preconceito, mais eu não entendia, não sabia o que era né! ‘Seja homem’, 
meus irmãos, ‘tenha comportamento masculino’ (BRASIL, Linda. Entrevista 
concedida a Rafael dos Santos Machado. 23 de dezembro de 2018). 

 

Filha de mãe dona de casa e pai trabalhador rural, com criação de gado, 

galinhas e plantação de mandioca, na infância, estudou até a quarta série, em sua 

cidade, que só ofertava o ensino fundamental, e aos 11 anos de idade teve que se 

mudar para Aracaju, cursar a quinta série, e morar com as/os irmãs/irmãos mais 

velhas/os. O pai comprou uma casa no bairro Santo Antônio, para que as/os filhas/os 

pudessem concluir o ensino fundamental e médio. Linda relata que, cursou a quinta e 

sexta série no Colégio Estadual Castelo Branco (atualmente Professor Paulo Freire), 

e que foi um período bastante difícil, estar em uma cidade nova, longe da proteção 
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materna e paterna, sofrendo na escola diariamente xingamentos dos seus colegas, 

pelo seu jeito de ser. As irmãs percebendo que estava ocorrendo algo, decidiram 

matricular Linda no colégio particular Pio Decimo, na sétima série, mas não 

conversaram diretamente com ela pra saber de fato o que estava acontecendo. Na 

época, as irmãs mais velhas já trabalhavam, e cientes da situação do convívio escolar 

enfrentado por Linda, conversaram com os pais e irmãos, para mudança de colégio.  

No novo colégio, Linda tornou se introspectiva, para evitar os bullyings, que passaram 

a diminuir, adotando um comportamento que não era seu, resultando em isolamento 

e sem fazer amizades na escola. Aos 15 anos começou a estagiar no Banco do 

Nordeste, onde permaneceu durante 02 anos, após isso, começou a fazer um curso 

técnico de contabilidade e conseguiu emprego na área. Chegou a se apaixonar por 

um vizinho, mas não houve envolvimento e declaração, até tentou arranjar namorada. 

Aos 19 anos, independente financeiramente, decidiu morar sozinha, em uma casa 

contemplada pelo governo, no bairro Marcos Freire II, na cidade de Nossa Senhora 

do Socorro/SE, região metropolitana de Aracaju. 

Segundo Linda, a vontade de se transicionar era eminente, mas sentia medo 

de assumir sua identidade de gênero e perder o emprego. E como forma de exercer 

a identidade de gênero, promovia em sua casa festas de transformismo: 

 

É que estava em processo, era mais assim, é era mais até não tinha muita 
ligação com trans. Tinha mais com gays, que estavam nesse processo, que 
também eram trans, mais ainda não assumia, nem nada, era mais 
transformistas. Era tanto, que várias pessoas dessas transicionaram também 
né. Várias pessoas que participavam dessas festas lá no Marcos Freire, que 
acabavam final de semana, era um point lá, era uma forma de resistência. E 
até, em 99, a gente fez um evento lá, que foi o Oscar Gay, que era um Oscar 
pra dá as pessoas LGBT. Mas, existia várias finalidades, assim né: 
inteligente, a mais venenosa, a mais falsa, era uma forma de a gente é. Foram 
dois eventos, teve um. Ai eu participei de concurso Mona Glamour, que foi 
realizado, lá no Sesi do Marcos Freire I, e o outro, eu acho que teve duas 
versões, antes do Oscar Gay, que fui em uma casa, em uma boate que tinha 
aqui na Atalaia, que era o concurso Mona Glamour (BRASIL, Linda. 
Entrevista concedida a Rafael dos Santos Machado. 23 de dezembro de 
2018). 

 

Durante esse período, Linda começou a se planejar para realizar a transição, e 

começou a fazer um curso de cabelereira. No ano 2000, iniciou o processo de 

hormonização, sob orientação de sua amiga Karen, que morava na Itália. Em 2001, 

sofreu a perda de seu melhor amigo, que frequentava assiduamente sua casa. O 

falecimento a deixou muito abalada emocionalmente, e em busca de resposta pelo 
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ocorrido, começou a frequentar a Escola Espiritual Salto Quântico, e decidiu se mudar 

de endereço, alugou a casa onde morava e passou a morar no bairro Santo Antônio, 

em imóvel alugado, montou o salão de beleza e saiu da empresa.  O salão não dava 

retorno financeiro suficiente, para manter as despesas. Em 2003, Linda recebeu um 

convite de Karen, para ir conhecer a Itália:  

 

Ela veio toda de prótese de silicone, toda né, com marido, não sei o que... 
‘vamos?’ Ai eu iludida disse vamos. Só que eu não fui nem com intuição de 
me prostituir, [...] mais eu sabia que ela se prostituía, mas eu nem pensei 
nessa possibilidade, ela disse vamos! Você conhece, de repente você arranja 
um italiano. Porque pra mim a prostituição era algo que eu não me conseguia 
pensar, assim sabe? [...] até eu lembro que nessa época, eu não tinha o 
dinheiro todo, vendi algumas coisas, o computador, algumas coisas que tinha 
[...] eu acabei indo nesse intuito, para passar três meses pra vê. Só que 
quando chegou lá, ela tinha me emprestado uma parte do dinheiro, ai foi que 
eu comecei a realidade, para ganhar dinheiro, eu não ia ganhar trabalhando 
como cabelereira. Comecei ainda fazer umas escovas, mais nem dava para 
pagar, ai pronto, no outro dia minha amiga, vamos! Não sei o que. Não já foi 
no primeiro dia, ai ela já vem com quatrocentos euros. Vamos mulher? Ai no 
outro dia eu já fui, mas pra mim foi um dos momentos mais difícil né, porque 
era um mundo novo, tudo. Mais também, era fácil, pelo fato de estar em outro 
país, que eu não conhecia ninguém, não tinha família (BRASIL, Linda. 
Entrevista concedida a Rafael dos Santos Machado. 23 de dezembro de 
2018). 

 

Adquiriu aqui em Sergipe, alguns bens moveis e imóveis, comprando um carro 

e a casa onde está instalada a CasAmor. Na época da aquisição, escolheu a casa por 

ser próxima ao local onde ocorria/ocorrre os encontros do Salto Quântico, facilitando 

o deslocamento. No imóvel, Linda morou e montou o salão, que também não deu 

certo, decidiu alugar, e com novo convite, retornou a Itália com objetivo de comprar 

um apartamento, onde mora atualmente, desde seu retorno ao Brasil. Linda 

permaneceu 5 anos, entre idas e vidas, entre Brasil e Itália. E no ano de 2008 decidiu 

se fixar em Aracaju, e retomou seu oficio de cabelereira autônoma, complementando 

sua renda com os alugueis dos imóveis. 

 No ano de 2013, conseguiu ingressar na universidade, pelo Exame Nacional 

de Ensino Médio (ENEM), no curso de Letras Português/Francês da UFS, concluiu a 

graduação em 2017 e atualmente é mestranda em Educação, pela Universidade 

Federal de Sergipe.  Segundo Linda, seu despertar da importância da luta e 

resistência das pessoas Trans, como da comunidade LGBT, teve início ao se deparar 

com a transfóbia em sala de aula, por parte de um professor, que resistia em não 

respeitar seu nome social, levando a iniciar um processo administrativo. O processo 

gerou a criação de uma portaria que regulamentou o uso do nome social das/os 
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alunas/os da UFS. O fato ganhou repercussão na instituição, e a partir dessa 

experiência ganhou visibilidade, passando a receber convites, para fazer falas em 

eventos promovidos pelos movimentos estudantil e de mulheres. Em 2014, fundou o 

coletivo estudantil Queer Transfeminista (Des)montadxs, com Thiago Ranieri e 

Baruque. No mesmo ano, fundou a AMOSERTRANS, junto com outras mulheres 

trans: Alana Vargas, Fernanda Bravo, Alisa e Hilarry. 

O engajamento na militância LGBT, projetou e ampliou a rede de relações de 

Linda, que no período recebeu convite em nome do movimento feminista local, a fazer 

fala, em uma das reuniões do movimento, para incluir a pauta transfeminista, que 

segundo Linda, não existia essa discussão dentro do movimento. Após participação, 

Linda tornou se integrante do movimento feminista, e a primeira mulher trans a fazer 

parte do movimento em Sergipe, abrindo as portas do movimento para outras 

mulheres trans, que também se integraram.  

Linda Brasil no final de novembro de 2014, em coletivo com outras trans, 

organizou reuniões para construir a 1ª Semana da Visibilidade Trans, que ocorreu no 

dia 29 de janeiro de 2015. A ação intensificou a visibilidade das pessoas Trans em 

Sergipe, expandindo o debate para as questões sociais, ligadas a exclusão escolar 

das pessoas trans e outros processos de exclusões, que exigiu todo um trabalho de 

pesquisa e aprofundamento dos dados, marcando o início de novas abordagens, fora 

do eixo ligado a temática DST/AIDS. Ainda em 2015, foi convidada por algumas 

companheiras do coletivo de mulheres, para participar de uma reunião do PSOL. 

Linda relata que tinha aversão a política colonialista que predomina em todo o país, e 

sempre se manteve distante de partidos, e a partir dessa reunião, se abriu, pela 

concepção abordada, de uma nova política de denúncia e contestação, resultando em 

sua filiação ao partido no mesmo dia. 

No ano de 2016, candidatou se a vereadora, pelo PSOL, no município de 

Aracaju. Fez campanha sem recursos financeiros, e obteve 2. 308 votos, não 

conseguiu ocupar a vaga, devido legenda do partido. No ano de 2018, concorreu a 

vaga de Deputada Estadual e obteve o total 10. 107 votos, foram registrados votos 

em todos os municípios do estado de Sergipe, mas, foi na capital que obteve maior 

número de votos com 6.555, não se elegeu e tornou suplente. A agenda da ativista é 

dívida por compromissos em eventos e atividades, em instituições que trabalham com 

os direitos humanos, escolas, faculdades, na presidência da CasAmor e mestrado, 
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além de escrever para o Portal Alô News, com a coluna intitulada “Consciência e 

(R)existência”, abordando questões relacionadas as temáticas LGBT, Politica, 

Educação, entre outros temas de aspecto social. 

Linda, revela na entrevista seu desejo é idealização de um espaço museal: 

 

No final de 2017 eu tinha e tenho, na verdade, a ideia de um espaço cultural 
que envolvem questões de arte e cultura. Um espaço bem maior. É um dos 
motivos de eu entrar na política, é isso, para tentar viabilizar um, porque a 
história do movimento LGBT, um dia, eu acho, que vai ser mais valorizada, 
pelo histórico de transformação social, de consciência das pessoas, de ir de 
desencontro com essas normas castradoras. E no futuro, eu acho, quando 
estivermos em uma sociedade, no qual os direitos humanos serão 
valorizados realmente, eu acho que a luta LGBT vai ser importantíssima. Vai 
ser um campo de estudo muito importante, pra transformação social. Eu trago 
isso, enquanto relação há 5 anos da Semana da Visibilidade, o impacto que 
teve na sociedade, no despertar das identidades que estavam sufocadas, 
reprimidas, e quantas pessoas estão assumindo e não mais aceitando os 
espaços que era dado [...] meu projeto é que no futuro a gente tenha um 
centro, um instituto, algo que seja a memória do movimento LGBT, espero 
que o movimento se una mais (BRASIL, Linda. Entrevista concedida a Rafael 
dos Santos Machado. 10 de fevereiro de 2019). 

  

Consideremos a partir dessa última fala, alguns aspectos colocados por Linda, 

em sua imaginação museal, que nos oferece pistas da ideia de espaço museal, como 

espaço discursivo de arena política, onde são produzidas narrativas providas de 

subjetividades, sobre a realidade. Um espaço museal aberto e articulado, com as 

expressões “centro cultural”, “memória do movimento LGBT”, “Visibilidade” e 

“valorização dos direitos humanos”. Um centro cultural em movimento com a vida e a 

liberdade, uma ferramenta auxiliar para transformação social. A memória como 

categoria de representação em um espaço museal, é colocada por ela como fator 

primordial, na legitimação e reconhecimento de nossas existências e constituição das 

identidades, que compõe o movimento e a comunidade LGBT. A arte e cultura no 

processo de construção das narrativas sobre as lembranças da memória do 

movimento LGBT, é lançada para ser problematizada coletivamente sobre que arte 

estamos falando? O que é cultura? E qual seria entre os diferentes aspectos culturais, 

selecionados a representar as Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres e 

homens trans? Penso que Linda visualiza esse processo, assumido pela própria 

comunidade LGBT, procurando evitar grandes ou pequenas sínteses, buscando 

apresentar aspectos significativos para compreensão, de enxergar o “outro”, enquanto 

humano. Assim, como decorreu/decorre o processo museal de construção da 

CasAmor.  
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Ao afirmar que uma das motivações para sua inserção ao pleito eleitoral na 

ocupação de cargo político, era para viabilizar um espaço cultural relacionado a 

comunidade LGBT, Linda constata e denuncia o descaso do Estado, no não 

reconhecimento e valorização da produção cultural e das identidades LGBT´s, que é 

diversificada e agrega valores simbólicos, nas manifestações e produções da cultura 

popular brasileira, reivindicando nosso direito a memória, por meio de espaços 

museais. Nesse sentido o IBRAM, em 2009, criou o Programa Ponto de Memória, 

como abordamos anteriormente no capitulo 1, que visa promover o reconhecimento e 

fomento, de iniciativas museológicas de comunidades quilombolas, LGBTs, 

camponesas, ribeirinhas, indígenas, e outras marginalizadas do país, desenvolvendo 

políticas culturais democráticas de valorização de memórias silenciadas, excluídas e 

subalternizadas, respeitando os direitos humanos e a diversidade cultural. 

Atualmente, o programa Ponto de Memória sofre cortes de verbas orçamentarias para 

o setor, devido medida desastrosa da gestão governamental, impossibilitando a 

execução de um atendimento que corresponda as necessidades da realidade 

contemporânea, de forma eficaz. 

Outras considerações, para compreender a imaginação museal de Linda, 

presente na proposta e materialização da CasAmor, estão relacionadas as suas 

experiências: na fase da infância, quando muda de cidade para estudar e na fase 

adulta, quando atravessa o atlântico, o sentimento de desproteção familiar, solidão e 

medo tonam se companhias, posta as vulnerabilidades das violências, por transfóbia, 

e a CasAmor, enquanto ideia e prática, surge como proposta que buscar oferecer 

proteção, companhia e apoio; os eventos promovidos em sua residência com o “Oscar 

Gay”, envolvendo a comunidade LGBT do bairro, e na CasAmor, a ampliação, dos 

eventos culturais pensados e produzidos por LGBTs, aberto a toda comunidade do 

estado; a princípio de forma não tão consciente, nos anos 90, ao promover eventos 

de afirmações sexuais e identitárias em sua residência, o espaço residencial transitou 

entre espaço privado e público, um local de representação cultural e resistência 

coletiva da comunidade LGBT, e a CasAmor projetada também com essa noção de 

espaço privado, enquanto residência coletiva, formando um núcleo familiar, em 

sentido amplo, e público no sentindo de um espaço museal, aberto ao 

desenvolvimento de processos culturais que potencializam culturas de resistências 

contra violências, opressões e estigmas, um espaço auxiliar na transformação social. 
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 O conjunto das práticas e ações desenvolvidas no espaço da CasAmor, pelo 

coletivismo, demonstram que não há referências e encantamentos pelo universo 

Museológico, sob aspecto de preservar tradições ou saudosismos que privilegiam o 

objeto pelo objeto, com interesses hierárquicos, para manutenção da ordem 

dominante. O coletivo apresenta o centro cultural a partir de uma nova imaginação 

museal, que problematiza a generificação das práticas museais e museológicas, de 

combate as LGBTfóbias; questionando as representações binarias, legitimadas nos 

discursos museais para moldar e normatizar o pensamento social, gerindo grupos 

sociais, impondo rigorosas classificações hierarquizadas, com finalidades de controle 

e apagamentos sobre o corpo, gênero e a sexualidade, de indivíduos e grupos. 

O coletivo coloca em cena uma imaginação museal a partir da dimensão 

humana, da vida. Nessa nova concepção, o objeto museal: é o espaço, a memória 

imaterial, os objetos construídos, os corpos e as subjetividades. Eleitos como 

importantes para contar sobre nossas memórias, entrelaçados de forma rizomática, 

com muitas conexões, fugas, estratégias e sobrevivências, fora do circuito tradicional. 

O sentido dessa imaginação só é capaz de ser abarcada, pelo reconhecimento de 

uma herança construída e partilhada no tempo presente, a partir do “fratrimônio”, “ 

Abre espaço para que se admita a possibilidade de uma partilha social de bens 

culturais que se faz de modo sincrônico dentro de uma mesma época, de uma mesma 

geração (um ‘fratrimônio’) (CHAGAS, 2009, p. 220)”. 

Mario chagas problematiza o termo patrimônio e seu sentido de “herança 

paterna ou algo que se transmite de ‘pai para filho’, de maneira linear e diacrônica” 

(p.220). O termo possui toda uma carga da noção patriarcal, incapaz de abarcar outras 

direções envolvidas na produção e comunicação cultural.  O patrimônio cultural 

atravessa os procedimentos preservacionistas, ocultando na maioria das vezes, as 

relações de poder imbricadas nos processos de musealização e patrimônialização, 

sob alegação do perigo da perda por certos valores, tornando mediadores, por esta 

investidos de poder, capaz de estabelecer comunicação. 

 

Por esse prisma, a principal característica da imaginação museal não seria a 
preservação, como se poderia supor quando o entendimento se deixa 
engabelar pelos véus da ilusão, mas sim a possibilidade de articulação de 
uma determinada narrativa por intermédio das coisas, levando em conta as 
injuções históricas, políticas e sociais envolventes. Essa determinada 
narrativa pode ser acionada não só por meio de objetos herdados de um 
passado qualquer, mas também por objetos novos e construídos 
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especificamente com o objetivo de dar corpo a um processo de comunicação 
(CHAGAS, 2009, p. 219). 

 

Nessa direção, o “fratrimônio” afirma uma perspectiva emancipatória das ações 

de museologia, na defesa dos direitos humanos e na luta contra todas as formas de 

violências, silenciamentos, invisibilizações e apagamentos das memórias, de grupos 

e comunidades marginalizadas. O conjunto da cadeia operatória desenvolvida pelo 

coletivismo, materializa e desenvolve uma museologia social marginalizada, guiada 

por uma imaginação museal coletiva, distanciada de cânones convencionais do 

campo. O museu, enquanto centro cultural da CasAmor é percebido pelo coletivo 

como espaço engajado na transformação social, uma ferramenta auxiliar, que busca 

preservar a vida e o desenvolvimento humano, promovendo o respeito a diversidade 

sexual e de gênero.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa teve a intenção de analisar a imaginação museal, presente 

nas ações e práticas desenvolvidas pelo coletivo da CasAmor, observando o processo 

de criação e materialização do espaço, desde a inauguração até o aniversário de um 

ano do espaço. Para isso, exigiu metodologicamente, um auto torção do olhar para a 

arena pesquisada, a qual sou participante dessa construção de espaço. Com projeção 

de remontar esse mosaico, da imaginação criadora, busquei observar o 

desenvolvimento das práticas museológicas executadas e construídas, transcrevendo 

no caderno de campo, fazendo entrevista com Linda Brasil, criadora do coletivo LGBT 

da CasAmor e realizando visitas online as produções e matérias jornalísticas, além da 

revisão literária. 

 As dificuldades de encontrar respaldos teóricos no campo da museologia, 

entrelaçaram o percurso, e a interdisciplinaridade foi fundamental para o 

desenvolvimento da análise. Para discorrer sobre o sentido da imaginação museal, 

que corporifica o espaço, enquanto centro cultural, percebido pelo coletivo como 

ferramenta alinhada para a transformação social, por meio da promoção do respeito 

a diversidade sexual e de gênero, o estudo foi dividido em três capítulos. 

 No primeiro capítulo foi abordado algumas nuances, da trajetória das políticas 

culturais do Brasil, enquanto campo de agenda governamental, em diferentes 

momentos da história política do país. Este usado aos interesses das elites 

dominantes, e a partir de 2003, sob gestão federal do Ministro da Cultura Gilberto Gil, 

um novo contorno é apresentado, no fomento da área, com compromisso de atender 

as necessidades reais, para a valorização nacional da diversidade cultural, criando 

programas e ações de forma coletiva, de acordo com os apontamentos pelas áreas 

especializadas, que integram o campo cultural. O campo museológico ganhou 

atenção da gestão governamental, que institucionalizou a museologia social, bem 

como a expansão da área, com a criação de novos cursos de Museologia pelo país, 

a elaboração do PNM, criação do IBRAM e dos Programa Pontos de Memória, 

possibilitando a inserção de novos agentes e pensamentos, que contribuíram/contribui 

para a valorização das memórias de grupos e comunidades subalternizadas, como da 

comunidade LGBT. Novas abordagens na produção museológica passaram a surgir, 
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a partir desse cenário, é no ano de 2014 foi apresentado por Tony Boita a primeira 

monografia do curso de Museologia do Brasil, voltada a temática LGBT. O trabalho do 

autor serviu de base, para minha proposta de atualização no mapeamento sobre 

museus, exposições e formação de coleções com temática LGBT no Brasil, que a 

partir dessa ação foi possível identificar no campo museológico um crescimento de 

exposições e espaços museais com abordagens voltadas ou que incluíam questões 

relacionadas a comunidade LGBT. A partir de 2010, e identificado o surgimento de 

novas configurações de museus, como a CasAmor, em Aracaju e a Casa1, na capital 

paulista, projetadas para abrigar pessoas LGBT em situação de abandono e ao 

desenvolvimento de ações museológicas.  

No segundo capítulo foi realizado leituras bibliográficas exploratórias sobre a 

história do movimento LGBT de Sergipe, que foi construída por um grupo de amigos, 

formando o Dialogay (1981), assessorada por Luiz Mott, no período da ditadura militar. 

O grupo lutava contra as opressões ligadas a liberdade sexual, e no final da década 

de 80, a agenda do grupo alinhou parcerias com o Estado, devido a epidemia do vírus 

HIV/AIDS que atormentava a comunidade LGBT, e sobre ela era lançada a “culpa” 

pelo surgimento e proliferação do vírus, a partir dos discursos sem respaldo cientifico 

proliferados por médicos conservadores, com a ajuda da imprensa, agravando as 

violências contra a comunidade LGBT. O grupo em parceria com o Estado realizava 

campanhas de prevenção da HIV/AIDS, para a comunidade LGBT e em paralelo 

lutava pelo o direito da cidadania da comunidade homossexual. Com os passar do 

tempo, atravessando o século XXI, o movimento ampliou, e novos grupos surgiram, 

com pautas, liderados por mulheres lésbicas, travestis, bissexuais, homens e 

mulheres trans, que para além das demandas especificas, todas/os engajaram a luta 

em um denominador comum, ao combate da LGBTfobia. O movimento LGBT 

sergipano, desenvolve diversas ações, realizadas pelos grupos, e em 2017 foi 

formado um novo grupo LGBT, que materializou em 2018, o espaço CasAmor, com 

agenda de atividades intensas, que envolvem a participação da comunidade LGBT e 

não LGBT, no engajamento para a humanização do olhar para as pessoas LGBT´s. 

 No último capítulo são analisadas as ações e práticas desenvolvidas 

coletivamente na CasAmor. O espaço, inicialmente em projeto, foi pensado para 

oferecer abrigo as pessoas da Comunidade LGBT, expulsas de seus núcleos 

familiares, devido a sexualidade e identidade de gênero. Após inauguração, o apoio 
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moradia não foi possível, por conta dos alvarás de funcionamento, e o grupo então 

passou a desenvolver diversas ações, envolvendo apoio psicossocial, jurídico e 

sobretudo práticas museológicas. Eu, enquanto integrante do coletivo da CasAmor e 

graduando em museologia, busquei compreender as ideias, os valores simbólicos, 

político e os significados presente na “imaginação museal” (CHAGAS, 2003), 

materializada pelo grupo. A partir da observação dos discursos apresentados nas 

falas, ideias, ações, práticas, e entrevista com Linda Brasil, idealizadora do projeto e 

responsável pela formação do grupo para construção e corporificação do espaço. A 

CasAmor é apresentada, como um espaço que transita entre abrigo e centro cultural, 

constituindo um acervo de experiências, a partir do processo de criação de diversos 

objetos, produzidos pela própria comunidade LGBT. O espaço, os corpos e as 

subjetividades, a memória imaterial, a arte em grafite, cartazes, bandeiras, banners e 

outros elementos construídos, tornaram se objetos mediadores, para o processo 

comunicativo do espaço museal, apresentando a museologia social, em sua cadeia 

operatória.  O sentido dessa imaginação museal, é desenvolvida fora dos moldes 

tradicionais da museologia, que encontra possibilidades no sentido do “fatrimônio”, 

conceito proposto por Mário Chagas (2003), onde os bens culturais são produzidos e 

partilhados socialmente, no tempo presente, com perspectiva emancipatória das 

ações de museologia, na defesa dos direitos humanos e visibilidades da memorias 

marginalizadas. O centro cultural CasAmor é um espaço de cultura de resistência na 

luta pelo respeito a diversidade sexual e de gênero. 

A pesquisa é a primeira no campo da Museologia de Sergipe, voltada a temática 

LGBT, e o espaço da CasAmor é o único centro cultural do estado, voltado e aberto 

para a comunidade LGBT. Longe de considerar o tema como concluído, existe um 

vasto campo de pesquisa que pode ser problematizado em relação a existência do 

espaço da CasAmor e da comunidade LGBT.  O presente estudo pretendeu analisar 

o centro cultural CasAmor, acessando a imaginação museal do coletivo, por meio das 

práticas e discursos, para compreender o significado do museu, afirmado como 

ferramenta aliada as ações afirmativas, pensado e gerido por ativistas representantes 

na luta pela preservação da vida, da valorização da diversidade cultural e do 

desenvolvimento humano. 
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APÊNDICE 

  

 

Entrevista com Linda Brasil em dia 23 de Dez. 2018 

 

1. Em que ano e cidade você nasceu? Como foi sua infância? 

 

Eu nasci no dia 14 de Abril de 1973, lá em Santa Rosa de Lima, no povoado chamado 

cana brava, é ai eu estudei lá. Eu sou a filha mais nova de sete, isso de meus pais né! 

Casal pai e minha mãe, meu pai teve relação extra conjugais e têm vários filhos ai fora 

do casamento, mais de minha mãe eu sou a mais nova de sete. Tive um irmão 

adotado, que minha mãe adotou e era primo, que morou com a gente muito tempo, 

depois ele acabou se distanciando, e eu vi morar, assim ai e ela no interior só tinha 

até a quarta série, no povoado, meu pai quando minhas irmãs são mais velhas, meus 

irmãos, comprei uma casa aqui, lá no Santo Antônio, para meus irmãos vim estudar. 

Os mais velhos, quando não tinham, nem em Santa Rosa, porque também só tinha 

até o ensino fundamental, em Santa Rosa. Ai eles vieram, e eu bem novinha, quando 

eu, é tirasse a quarta série, que lá não tinha, é a quinta série, eu vinha morar com 

minhas irmãs né! Nessa época, vieram meus irmãos, só que ficaram minhas irmãs, 

porque meus irmãos retornaram que até hoje moram lá, só ficaram minhas três irmãs. 

Ai eu vim morar com elas, com 11 anos para estudar, a quinta série, que eu estudei 

lá no colégio, que antigamente era o Colégio Presidente Castelo Branco e hoje é o 

Colégio Professor Paulo Freire, que é referência de educador e tal, ele é simbólico, é 

um colégio estadual. É ai lá, eu estudei dois anos, a quinta e a sexta, é foi difícil 

porque, por causa da questão, é, não é que, a gente não sabe, a questão de 

orientação sexual e identidade de gênero, a gente não se reconhece, porque até 

então, não se fala, só se sabe, se sente diferente, daquilo, não se encaixam naqueles 

padrões esperados de gênero, eu desde, da minha adolescência e infância na cana 

brava, que eu sentia bullying, preconceito, mais eu não entendia, não sabia o que era 

né, seja homem, meus irmãos, tenha comportamento masculino, aquela coisa, e 

perseguição, não tinha tanta, tanto bullying, tanto preconceito, mesmo quando foi aqui 

né, que aqui era uma cidade nova, eu não tinha ninguém , minhas irmãs, na época já 

trabalhavam, foi muito difícil, assim, quinta e sexta, tudo novo, sem ninguém, sem, e 
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ainda sendo todos os dias violentada com xingamentos, porque era meu jeito de ser, 

que aos poucos eu tive de ir me moldando, ou então deixando de ter um 

comportamento, até é, como é que diz, um comportamento, mais introspectivo, 

deixando de ser eu mesma, pra poder se manter, mesmo assim é um sofrimento, só 

que minha irmãs percebendo tudo, mais não se falava sobre isso, ai como minha irmãs 

já estavam trabalhando, ai elas se juntaram e falaram com meu pai, com meu irmão e 

tudo, e me colocaram em um Colégio Pio Decimo, um colégio particular, que já foi 

mais fácil, ai também como eu já estava né muito mais introspectiva, ai não era eu, 

acabei, pra me poder me manter não sofrer, como sofria no outro colégio, acabei né 

tendo um comportamento, criando uma forma. Lembro que não me relacionava com 

ninguém, não brincava, nem com menino, porque antes eu só gostava muito só de 

estar com as meninas, no universo de mulher. Me acabei, mim insolando, que foi é o 

período mais difícil, que foi dos trezes aos meus dezenove anos, que praticamente eu 

não tive uma vida social, ai eu comecei a estudar tal, ai pronto. Dezenove anos eu 

nunca tinha, assim, sentir, apaixonada por um vizinho, aquelas coisas tudo mais, tanto 

sexo como envolvimento assim eu não tive, paralisei, ai nesse período até, tentar 

arranjar namorada, para se encaixar nessas coisas toda, até meus dezenove anos 

que foi quando, realmente eu me libertei e pude conhecer, a me aceitar, e esse 

processo de Transição. 

 

2. Qual era a atividade profissional de pai e de sua mãe? 

 

A minha mãe é dona de casa, e meu pai é vaqueiro, sempre foi vaqueiro, trabalhador 

rural, é tem coisas assim, plantação, mandioca, uns gadinhos. 

 

3. Aos dezenove anos você já tinha concluído o ensino médio? Como foi essa 

fase? 

 

Sim, ai foi ai que eu sair de casa, foi praticamente nesse período que eu sair de casa. 

Por coincidência, ou por sorte também, eu me escrevi, na época. Podia se escrever 

na CEOPH, teve uma inscrição, meu pai pegou meu nome lá no interior, e botou, e eu 

fui sorteada em uma casa, com dezoito anos eu ganhei, já tinha essa casa, essa que 

eu tenho lá no Marcos Freire, ai isso foi muito importante, pra eu poder sair de casa, 
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mesmo minhas irmãs não. Meu pai né, sempre tinha aquela coisa, porque, sim ai é, 

eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei com quinze. Ai eu estudei lá no Pio Décimo, da 

sétima, tirei o ensino fundamental, e fiz contabilidade, ai tinha um concurso de 

estagiário no Banco do Nordeste, ai eu passei, e fui com quinze, dezesseis anos, acho 

que ia fazer dezesseis ainda. Ai eu trabalhei dois anos lã, como estagiaria, ai pronto, 

já tinha essa minha independência também. Quando eu sair de lá. Fiz dois anos de 

estágio, fazia contabilidade, ai fui trabalhar em uma empresa, de contabilidade, e por 

causa dessa questão, de já tá no meio profissional e assumir a identidade de gênero, 

era muito complicado, ai foi isso que me travou, mesmo eu já sentindo, já fazia eventos 

lá na casa do Marcos Freire, fazia shows, festas né, de transformismo, era uma forma 

de exercer a identidade de gênero, porque tinha um conflito se assumisse, naquela 

época, e também a falta de entendimento, de conhecimento, a negação né, porque a 

transexualidade, a travestilidade é muito marginalizada, a prostituição né, ai você não 

quer ser aquilo né, porque é a única referência que você tinha. 

 

4. E esses eventos que você fazia no Marcos Freire, era com a comunidade 

LGBT? Com as meninas trans? 

 

É que tava em processo, era mais assim, é era mais até não tinha muita ligação com 

trans, tinha mais com gays, que estavam nesse processo, que também eram trans, 

mais ainda não assumia, nem nada, era mais transformista. Era tanto que pessoas, 

várias pessoas dessas transicionaram também né, várias pessoas que participavam 

dessas festas lá no Marcos Freire, que acabavam final de semana, era um point lá, 

era uma forma de resistência. E até, em 99, a gente fez até um evento lá que foi o 

Oscar Gay, que era um oscar pra dá as pessoas LGBT. Mas, existia várias finalidades, 

assim né, inteligente, a mais venenosa, a mais falsa, era uma forma de a gente é. 

Foram dois eventos, teve um. Ai eu participei de concurso Mona Glamour, que foi 

realizado, lá no Sesi do Marcos Freire I, e o outro, eu acho que teve duas versões, 

antes do Oscar Gay, que fui em uma casa, em uma boate que tinha aqui na Atalaia, 

que era o concurso Mona Glamour. 

 

5. A casa que hoje é a CasAmor, como você adquiriu ela? Como foi esse processo 

de aquisição? 
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Linda: Sim, ai foi um outro processo, quando eu sair. Eu trabalhei em duas empresas, 

na área de contabilidade e departamento pessoal. Da última empresa, chamada 

Everest, que prestava serviço a Petrobras, ai o dinheiro da indenização, porque eu já 

estava assim, necessitando mesmo, de fazer a transição, se eu fizesse, na empresa, 

eu tinha medo, receio, por mais, até de se falar, de se assumir, dentro de um ambiente, 

mesmo sabendo que era gay e tal, assim, mais é falar sobre transgeneralidade na 

época era como se fosse um passaporte pra você se excluir da profissão, até hoje né, 

muitas meninas correm risco. Ai foi que, quando eu sair nessa época, eu já estava lá, 

eu já comecei a fazer um curso de cabeleireira e maquiagem, porque eu achava que 

era a única forma de eu ter autonomia e poder exercer, porque pra mim a prostituição 

era coisa impensável, na época. Ai comecei o processo de transição, quando sair 

dessa empresa, montei o salão e comecei o processo de hormonização, ai uma amiga 

minha, nesse período quando sair da empresa, ela já estava na Itália, que é Karem, 

ela chegou até agora. Ai de lá, ela quem me dava os truques dos hormônios para 

comprar. 

 

6. Você se lembra em que ano foi? 

 

É em 2000. Ai, quando ela voltou, eu já estava em transição, aquela coisa toda. Ai eu 

estava com meu salão, não estava dando muito certo, financeiramente. Quando ela 

voltou, ela veio em 2000 e voltou em 2002, no final de 2002, quando foi no início de 

2003, ela voltou pra Itália. Ela veio toda de prótese de silicone, toda né, com marido, 

não sei o que vamos? Ai eu iludida disse vamos. Só que eu não fui nem com intuição 

de me prostituir, porque ela dizia “ai”, mais eu sabia que ela se prostituía, mas eu nem 

pensei nessa possibilidade, ela disse vamos! Você conhece, de repente você arranja 

um italiano. Porque pra mim a prostituição era algo que eu não me conseguia pensar, 

assim sabe? Ai ela disse vamos, não sei o que, de repente. Só que quando, ai ela, até 

eu lembro que nessa época, eu não tinha o dinheiro todo, vendi algumas coisas, o 

computador, algumas coisas que tinha. É nessa época, eu já tinha saído do Marcos 

Freire, porque meu melhor amigo ele tinha desencarnado, no início de 2001, ele 

frequentava muito lá, a gente fazia natal sempre lá em casa, ano novo na casa dele. 

Esses mesmos amigos que iam pra lá, pra minha casa, passavam o réveillon na casa 
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dele, e ele morreu uma semana depois, justamente depois de ele ter passado o natal 

comigo lá e ao no novo na casa dele, ai fiquei com trauma de ir morar lá, ai foi nessa 

época também, eu já estava querendo montar alguma coisa, e no Marcos Freire não 

dava certo, ai foi que eu aluguei lá, e aluguei uma casa no Santo Antônio, para montar 

o salão e tal, ai pronto. Ai a casa lá do Marcos Freire, nessa época que aluguei, e 

acabei vivendo de aluguel, só que não estava dando, porque o aluguel do Marcos 

Freire, em bem mais barato do que era no Santo Antônio, estava dando nem para me 

manter, assim, porque não estava dando muito certo, ai foi o convite de minha amiga 

que eu acabei indo nesse intuito, para passar três meses pra vê. Só que quando 

chegou lá, ela tinha me emprestado uma parte do dinheiro, ai foi que eu comecei a 

realidade, para ganhar dinheiro, eu não ia ganhar trabalhando como cabelereira. 

Comecei ainda fazer umas escovas, mais nem dava para pagar, ai pronto, no outro 

dia minha amiga, vamos! Não sei o que. Não já foi no primeiro dia, ai ela já vem com 

quatrocentos euros. Vamos mulher! Ai no outro dia eu já fui, mas pra me foi um dos 

momentos mais difícil né, porque era um mundo novo, tudo. Mais também, era fácil, 

pelo fato de estar no outro país, que eu não conhecia ninguém, não tinha família. Ai 

mais, no fato de tá ali foi muito medo né! O medo é de a exposição. Até hoje eu digo 

meu Deus, que eu não consigo, porque eu passei por muitas coisas, até mesmo, eu 

além da questão da polícia, dos clientes e tal, de alguns marroquinos e albaneses que 

eram pessoas violentas, que tinham muita raiva, muito preconceito contra a gente, 

que a gente ficava com medo deles, e quando para um carro de se esconder. Viver 

né! Porque trabalhava na rua, e um dos maiores problemas também era a própria o 

meio, porque como eu nunca, não sabia lhe dá com questão de droga, de tudo, de 

cafetinagem, ai eu tive vários problemas, com as próprias trans, que exploravam o 

local né! Porque tem algumas pessoas. Foi um momento muito difícil assim, que eu 

pensei em voltar, mais acabei ficando lá, e foi ai que. Fui três vezes, a primeira vez eu 

fui, comprei esse carro, quando voltei, e comprei uma casinha no fundo lá, dessa casa 

do meu no Santo Antônio, tem uma casa no fundo, ai deu para comprar, na época era 

baratinho. Uma casinha não, era uma casa, só que no fundo, assim. Na época meu 

irmão estava precisando, quer dizer, era meu irmão, é do meu pai, meu pai fez pro 

meu irmão, meu irmão queria vender, não tinha escritura, ai a única coisa de comprar 

era em família, pra, eu acabei comprando sem querer, ai pronto. Na segunda vez, eu 

fui pra fazer um dinheiro pra comprar uma casa, pra vim montar meu salão e pronto, 
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né, porque eu tinha comprado essa que não dava pra montar um salão, ai fui mais 

uma vez pra comprar uma casa, pra montar o salão, e quando eu voltei justamente, o 

Salto Quântico, eu já frequentava o Salto Quântico na época, antes de ir eu já 

frequentava, na verdade eu conheci o Salto Quântico, que é Escola Espiritual, que eu 

frequento, é quando meu amigo morreu, tanto trauma que eu precisava ter uma 

explicação, porque eu era muito ligada, a gente gostava muito de espiritismo, a gente 

assistia Beijamin na TV Aperipê, ai foi ai que quando ele morreu, que eu procurei 

Beijamin, a partir daí eu comecei a frequentar, todos os domingos, até hoje. Lá na 

Itália, quando eu estava lá, eu sempre lia as mensagens, no site tal, ai pronto, foi que. 

Ai quando eu vi essa casa que era perto do Espaço Emes, para facilitar, até minha 

ida, eu acabei comprando essa casa, que foi que eu montei um salão e tudo, mais eu, 

também não deu certo. Ai uma amiga minha, quis voltar lá, pra lá pra Itália, que não 

sei o que ela não queria ir só, e tal, ai vamos Linda. Passei sete meses morando aqui, 

ai acabei alugando e fui com ela, no intuito de comprar um apartamento, que eu ia me 

sentir mais segura, e fui. Comprei aquele apartamento, que foi a última vez, que fui. 

Ai essa casa eu passei dois anos. Voltei definitivamente, faz 10 anos agora, 2008, 

final de novembro, início de dezembro de 2008, faz 10 anos agora. 
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2ª parte da entrevista com Linda Brasil em 10 de fevereiro de 2019 

 

 

7. Na última entrevista paramos no momento em que você relatou seu retorno 

definitivo ao Brasil.  A partir deste retorno, qual foi sua trajetória pessoal e 

profissional? 

 

No final de 2007 uma amiga foi para Itália e eu fui com intenção de comprar um 

apartamento, porque ia ser mais seguro pra mim, ai foi quando fui em 2007 e voltei 

em 2008, e a partir daí eu comecei a trabalhar no salão. Comprei meu apartamento, 

comecei a trabalhar no salão de uma amiga minha Maila, que eu até tinha feito um 

curso de cabeleireira, antes de ir pra Itália. Ai eu fiquei lá uns três anos trabalhando, 

depois fiquei só em casa atendendo no apartamento. Eu fiz em um dos quartos um 

salão, fiquei atendendo umas clientes conhecidas e família. Foi nessa espoca, que 

me escrevi, em 2012 pro Enem, mas não tinha nenhuma perspectiva de entrar. Me 

escrevi só para avaliar mesmo, porque já tinha muitos anos sem estudar e sem me 

preparar, e acabei passando no curso de Letras Português/ Francês. Quando eu entrei 

na Universidade, foi em 2013, tive problemas com o nome social. Um professor teve 

resistência de usar meu nome social, ai eu acabei entrando com um processo 

administrativo, que gerou uma portaria na UFS, através desse meu processo 

administrativo. O procurador criou uma portaria que regulamentou o uso do nome 

social, foi a partir daí que eu comecei a conhecer as pessoas do movimento estudantil, 

movimento de mulheres, fui chamada para fazer algumas falas, em alguns espaços, 

e comecei a mim despertar da importância da luta, de resistência das pessoas trans, 

porque até lembro, que quando fui falar com o pró reitor de graduação que eu disse 

‘se em uma universidade acontece isso, imagine no ensino fundamental e médio’.  Foi 

nessa mesma época, em 2014, eu me ajuntei com as meninas, que a gente fundou a 

AMOSTRANS. Eu, Alana Vargas, Fernanda Bravo, Aliça e Hilary, foram umas sete 

pessoas, tem uma que está na Europa e eu esqueci agora o nome dela. Nessa mesma 

época, eu com amigos fundamos um coletivo na UFS, com Thiago Ranierei e Baruque 

que fazia Jornalismo, e Thiago estava terminando o doutorado, estudando a questão 

de gênero e a teoria Queer, a gente formou o coletivo chamado (DES)montados, um 

coletivo Queer transfeminista. A partir daí conheci o coletivo de mulheres de Aracaju, 
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e muitas pessoas que construíam o coletivo também eram do PSOL. Fui chamada 

para fazer uma fala em uma das reuniões, para incluir a pauta transfeminista, dentro 

do movimento feminista, que até então não tinham essas discussões, e acabei 

entrando. Nessa mesma época, teve o caso de Sophia, que ela foi agredida no ônibus, 

e teve uma grande repercussão e tal. Sophia também acabou entrando, Geovana, 

depois Daniel, e a gente começou a construir a Semana da Visibilidade Trans. 

Começamos a se reuinir no final de novembro de 2014, para construir a primeira em 

janeiro de 2015, as reuniões eram ali, na praça Camerinona. Foi na Semana da 

Visibilidade Trans que começou esse processo mesmo, de visibilidade, porque o 

movimento trans até então, era um LGBT, muito ligado as questões de DST/AIDS, 

questões de saúde, e a proposta da gente era expandir o debate, com questões 

sociais de exclusão escolar. Teve um episódio em uma das disciplinas que eu fiz, 

conheci Baruque, eu fiz um artigo falando sobre a exclusão escolar das travestis e 

questões sexuais, e comecei a me interessar por esses temas, a partir do momento 

eu que eu fui buscar mais dados, eu mim conscientizei desses dados alarmantes, no 

90% na prostituição, e compreendi esses vários processos de exclusão, que parte 

desde a exlusão familiar, escolar, profissional. Em 2015 foi a primeira Semana da 

Visibilidade Trans, a partir daí os debates trans começaram a se expandir, nessa 

época, também fui convidada pra reunião do PSOL, porque muita gente que construía 

o coletivo de mulheres. Nesse mesmo dia eu encontrei Mario Leony, que também foi 

convidado pra essa reunião do PSOL, e eu já conhecia Mario da militância e a gente 

também é irmão do Salto Quântico, irmão ideal, que a gente fala, irmão em espirito do 

Salto Quântico. Quando a gente se encontrou e virmos a explanação do pessoal sobre 

essa concepção, de uma nova política diferente. A partir desse movimento 8 de março, 

do movimento feminista, que eu mim conscientizei, sobre essa outra forma de fazer 

política, de ir nas ruas, de denunciar essa velha política. Ai eu comecei a mudar meu 

pensamento em questão da política, porque eu tinha uma aversão. Eu sou do interior, 

minha família lá é muito ligada a política, mas a essa política colonialista, essa velha 

política. Aí fui conhecendo essa nova forma de fazer política, de denunciar e esses 

acordos. Ao encontrar Mario, ele olhou assim pra mim, a gente se sentou juntos, ai o 

pessoal ‘se vocês quiserem se filiar, a gente está aqui com uma ficha de filiação’, eu 

olhei assim pra Mario, aí a gente se filiou no mesmo dia. Em 2016, fui candidata a 

vereador, mim surpreendi, sem recursos, só não fui eleita por causa da questão da 



107 
 

legenda. Foi muito importante, ter a representatividade, cada vez mais eu me sinto 

consciente de como vai ser importante, para o cenário político de Sergipe, ter uma 

trans, uma travestir, militante feminista. O patriarcado, os homens que sempre 

estavam no poder, sendo ocupado por uma pessoa feminista, transfeminista, que luta 

pelo direito, consciente dessas opressões é muito significativo, e vai tencionar um 

pouco essa velha política. 

 

8. Você foi a primeira mulher trans a integrar o coletivo mulheres de Aracaju?  

 

Sim, fui a primeira mulher trans. Na primeira marcha das vadias, eles fizeram uma 

reunião e eu participei 

 

9. Você levou a pauta da questão da mulher trans para o movimento? Qual a 

importância dessa experiência para você? 

 

Sim, transfeminista, que até então, no movimento no Brasil, em alguns estados, 

tinham resistências, ainda tem. Eu sentir uma abertura geral, de todas as meninas, ai 

depois a Geovana entrou, no coletivo também. Mais foi muito importante pra mim, pelo 

fato de entrar em um coletivo de mulheres e lutar, me deu uma nova forma de se 

pensar, até as próprias meninas do coletivo começou a repensar algumas questões, 

porque as pautas não existiam esse recorte, tão forte, que é o feminismo 

interseccional. Hoje de certa forma a gente denuncia, porque não faz o recorte como 

deveria fazer, de classe, de raça, de gênero, de orientação sexual de identidade de 

gênero. Deu uma ressignificação na também na luta feminista, não só de direitos 

gerais, mais específicos das mulheres. 

 

10. Na Universidade, qual foi o tema do seu TCC? Você seguiu a mesma linha? 

 

Não, porque no meu curso não tem TCC. São três estágios, e cada estágio precisa 

de um relatório de todo o estágio, daí não é obrigatório o TCC. Essas horas 

complementares que o TCC requer e com os estágios. É um estágio no ensino médio, 

fundamental e EJA. 
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11. Em que ano você se formou? E quando você começou a pensar sobre o espaço 

da CasAmor? 

 

Em 2017. E no final de 2017, eu tinha e tenho, na verdade, a ideia de um espaço 

cultural que envolvem questões de arte e cultura. Um espaço bem maior. É um dos 

motivos de eu entrar na política, é isso, para tentar viabilizar um, porque a história do 

movimento LGBT, um dia, eu acho, que vai ser mais valorizada, pelo histórico de 

transformação social, de consciência das pessoas, de ir de desencontro com essas 

normas castradoras. E no futuro, eu acho, quando estivermos em uma sociedade, no 

qual os direitos humanos serão valorizados realmente, eu acho que a luta LGBT vai 

ser importantíssima. Vai ser um campo de estudo muito importante, pra transformação 

social. Eu trago isso, enquanto relação há 5 anos da Semana da Visibilidade, o 

impacto que teve na sociedade, no despertar das identidades que estavam sufocadas, 

reprimidas, e quantas pessoas estão assumindo e não mais aceitando os espaços 

que era dado. Travestis querendo ocupar a universidade, usando a arte, e a um tempo 

atrás você não via isso. A gente tem a história de Ney Mato Grosso, mas ele pautava 

as questões do movimento, ele não estava representando o movimento, fazia mais 

crítica política no geral, que também contribuiu, mas hoje a gente já ver artistas 

conscientes e ocupando esses espaços.  Meu projeto é que no futuro a gente tenha 

um centro, um instituto, algo que seja a memória do movimento LGBT, espero que o 

movimento se una mais, porque existe muita desunião, muito individualismo, até na 

construção da parada temos dificuldades de diálogos, para construir algo coletivo. É 

algo mais imposto, pelo fato de alguma ONG ter o controle disso, isso é triste, porque 

quanto mais forças, mais impacto a gente tem na sociedade. Nessa perspectiva, 

nunca tinha imaginado que eu poderia usar esse espaço aqui. Era uma das rendas 

pra mim, que eu estava tendo, mas por perceber que não estava muito precisando na 

época, porque também tem a questão do mestrado, uma nova perspectiva, porque a 

questão de ter o imóvel, era mais uma segurança, porque cabeleira pra mim já estava 

sufocando, meus braços para fazer escova já estavam sem aguentar. Era como se 

fosse uma aposentadoria, já que eu não ia ter aposentadoria, era uma garantia que 

eu ia ter. Quando eu percebi ao entrar na Universidade, que eu poderia fazer um 

concurso, que eu poderia ter outros meios de me sustentar, aí essa única renda não 

ser tão importante. Eu tinha comentado com um amigo que eu estava querendo, ver 
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esse espaço. Ele viu um edital direcionado ao Movimento LGBT, e a gente se reuniu 

aqui, em agosto de 2017, para pensar a possibilidade de a gente criar um projeto, que 

nesse edital, pudesse dar condições, de a gente dar início de abertura, o intuito 

principal não era essa de acolhimento. Na época tina surgido a Casa 1, em São Paulo 

e a Casa NEM, no Rio de Janeiro, virmos a possibilidade de ser o início para a gente 

estruturar a casa, porque ainda está precisando de adequação, e antes estava 

precisando bem mais. Fizemos o projeto, fomos pré-aprovados e perdemos o prazo 

para enviar o projeto definitivo. Mas, mesmo assim, as reuniões continuaram, como 

muita gente começou a nos procurar querendo ajudar, e eu só tinha divulgado uma 

reunião, para a construção desse pré-projeto, com a possibilidade de surgir uma casa 

de assistência e acolhimento das pessoas LGBT’s, que foram expulsas de casa, que 

vivem em situação de vulnerabilidade social. Não deu certo, a gente não conseguiu o 

projeto, muita gente começou a querer participar, doar, mesmo a gente sem ter 

estrutura, daí começamos a fazer reuniões quinzenais, em cada reunião aparecia 

mais gente, querendo contribuir de alguma forma. A partir daí, surgiu a ideia do nome, 

de qual nome iriamos dar a esse espaço, em uma dessas reuniões foi sugerido que 

cada um sugerisse um nome pra gente fazer uma enquete na rede social, foram vários 

nomes sugeridos, e o vencedor foi CasAmor. Na outra reunião, tinha alguns 

publicitários que fizeram a logo da casa e fizemos uma nova enquete, e isso começou 

a dar visibilidade, mesmo sem a gente ter estrutura financeira, foi daí que a gente 

começou a fazer algumas festinhas bazar, arrecadamos algumas verbas, para fazer 

algumas adaptações na casa, e no dia vinte nove de janeiro, a gente acabou 

inaugurando, fizemos um ano agora e estamos ai com a CasAmor. 
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ANEXO 
 

 

 


