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quem somos nós

editorial

O CISV é uma comunidade 
global que surgiu da ideia da Dra. 
Doris Allen, psicoterapeuta de 
crianças, após a Segunda Guerra 
Mundial, de que “a fonte principal 
para a paz, a longo prazo, estava nas 
crianças” e de que era necessário 
uni-las para aprenderem a respei-
tar valores comuns e diferentes do 
mundo.

Hoje, o CISV envolve crianças, 
jovens e adultos em diferentes pro-
gramas e atividades, buscando cons-
truir cidadãos globais que lutam por 
um mundo mais justo e pacífico.

Uma das áreas atuais do CISV 
é o JB (Junior Branch), que inclui 
jovens de 11 a 25 anos de idade 
dispostos a desenvolver atividades 
educacionais e sociais em nível lo-
cal, nacional e internacional, dire-
cionadas à construção da comuni-
dade, além do desenvolvimento de 
habilidades de liderança e intercul-
turais. Responsáveis por projetos 
como essa revista que, paralelos 
aos acampamentos tradicionais do 
CISV, visam manter a promoção da 
paz por meio da educação.

Todos nós estamos constante-
mente concordando ou discordan-
do de ideias, pensamentos e ideo-
logias que nos rodeiam. Em certos 
momentos, nos abstemos de apre-
sentar uma opinião concreta a res-
peito de algo para evitar certo com-
prometimento ou, inclusive, por 
falta de conhecimento do assunto. 

Diante dessa última justificativa, 
um grupo de jovens do JB Brasil 
surgiu com este projeto de uma re-
vista digital que servisse como alter-
nativa para se pesquisar e conhecer 
temas que não são, ainda, aborda-
dos e estudados o suficiente pela 
nossa sociedade. 

Tendo isso em foco e o envol-
vimento da comunidade CISViana 
com temas como Direitos Huma-
nos e Diversidade, refletimos a res-
peito da diferença entre certos gru-
pos sociais e seus direitos que vêm, 
ou não, sendo violados ao longo da 
História. Logo, optamos por desta-

car as mulheres e os homens, os ho-
mossexuais e os transgêneros, para 
que assim se saiba um pouco mais 
sobre assuntos que muitas vezes 
achamos que conhecemos e enten-
demos, quando na verdade há mais 
a ser descoberto.

Em discussões, debates e ativi-
dades do CISV, costumamos “ba-
lançar as mãos” ao concordar com 
algo que foi dito. Daí vem a inspira-
ção ao nome “Shaking Hands” para 
a revista, servindo de símbolo para 
que vocês, leitores, concordem com 
o que apresentamos aqui ou, mes-
mo que não, ao menos concordem 
que devemos estar sempre abertos 
a diferentes pontos de vista. 

É importante que saibam que 
nem todos os colaboradores desta 
revista têm conhecimento absoluto 
a respeito daquilo que abordamos, 
afinal, somos apenas jovens interes-
sados e que estavam dispostos a ten-
tar entender a complexidade dos te-

mas. Nos esforçamos ao máximo e 
tivemos muito trabalho para, ainda 
que não conseguimos dar respostas 
a todas as questões existentes, pelo 
menos tenhamos feito surgir uma 
vontade de se ler, pesquisar e bus-
car informação sobre tudo aquilo 
que tendemos a ignorar no dia-a-
-dia.

Então, por fim, esperamos que 
curtam o trabalho feito nesse proje-
to que, pessoalmente, é tão impor-
tante e satisfatório de se ver pronto.

Boa leitura a todxs! 
#GOGOGOSHAKINGHANDS

Gisele Feder
Coordenadora do Grupo de Trabalho
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Seção 1

(des)construindo o gênero
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Primeiramente deve-se entender a diferença entre 
gênero e papel sexual. O conceito de gênero está re-
lacionado a uma questão mais ampla. Os fatores que 
fazem com que uma pessoa seja mulher ou homem. 
Usar maquiagem, gostar de cor de rosa, se depilar são 
fatores geralmente associados ao gênero feminino, por 
exemplo. Já a virilidade, brutalidade ou pernas peludas 
são características atribuídas ao gênero masculino.

O papel sexual está dentro do conceito de gênero, 

mas refere-se a uma construção sobre a forma como a 
mulher ou o homem são vistos dentro da sociedade, no 
nosso caso, ocidental. Cuidar dos filhos e da casa, não 
ser uma boa motorista, não assumir cargos de chefia 
são comumente associados com a posição da mulher 
nas relações cotidianas. Enquanto é visto como função 
do homem ser o provedor da casa, ocupar cargos de 
liderança no âmbito profissional ou ir a academia para 
ser forte e musculoso.
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Para pensar a teoria de gênero sem determinismo 
biológico, devemos pensar primeiro no que é “ser hu-
mano”.  

Existem várias definições sobre isso, mas para nossa 
discussão aqui, vamos usar a definição do Antropólogo 
Edgar Morrin, que afirma que “ser humano” é ser uma 
totalidade biopsicossocial.  Por isso, quando pensamos 
nos gêneros, essa teoria ajuda bastante.

Totalidade Biológica-> são os sexos biológicos com 
os quais todos nascemos, ligados estritamente aos ór-
gãos sexuais.

TOTALIDADE PSICOLÓGICA -> ao longo da 
vida, cada um de nós vai internalizando as experiências 
que tem e construindo a própria identidade. Essa iden-
tidade é composta pelos nossos hábitos, jeito de vestir, 
de falar, de amar, de comer, etc.

TOTALIDADE SOCIAL -> todas as nossas expe-
riências só existem porque existe a sociedade. Tudo 
que aprendemos vem sempre do outro, de outras pes-

soas. Pais, familiares, professores, amigos, relaciona-
mentos amorosos, colegas de trabalho, enfim, todas as 
pessoas com as quais você vai se relacionar ao longo da 
sua vida são influenciadas por você e te influenciam. 
Deste modo, temos uma coisa chamada “cultura” que 
é um conjunto de aspectos sociais que são passados de 
pessoa para pessoa, por essas experiências (definição 
bem simples). Dentro deste conjunto que define o que 
é “ser humano” existem conjuntos menores, que defi-
nem o que é “ser homem” e “ser mulher” que são o 
que chamamos de gêneros. É importantíssimo enten-
der que esses conjuntos, por serem construções sociais, 
são fluidos, não são blocos de concreto, são nuvens, 
que mudam de acordo com o vento cultural e temporal 
de cada sociedade. Assim, numa mesma sociedade, os 
papeis que são atribuídos aos sexos vão sofrendo pe-
quenas mudanças. Entender isso é fundamental para 
entender tudo que está relacionado a teoria de gênero. 

gênero, uma construção social
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Assim, o que acontece na realidade é se “ser ho-
mem” ou “ser mulher” antes de ser uma realidade 
natural das pessoas, é um modelo que vai delinear a 
construção social de cada um, e que por isso, abre-se 
para uma vastidão de possibilidades tão grande, que 
cada ser humano torna-se único. 

É claro que existem sociedades que são mais reacio-
nárias às mudanças de comportamento e aceitam me-
nos pessoas que estão longe dos modelos de cada gê-
nero, outras menos. Isso varia de cultura para cultura. 
Também varia com o tempo. Na nossa sociedade por 
exemplo, até 150 anos atrás, era impensável que um 
homem, pai de família, chorasse e dependesse finan-
ceiramente da mulher. Hoje isso já é mais comum, a 
aceitação para quem se distancia muito da sua própria 
caixa é um pouco maior (vide os trânsgeneros). 

No entanto, essa realidade está bastante longe de ser 
aceita por todos. Primeiro porque o entendimento do 
gênero como algo nato ao sexo (determinismo biológi-
co) é ainda bastante difundido na cabeça das pessoas. 
Segundo por uma questão moral religiosa, um dos pi-
lares fundantes da sociedade ocidental moderna, que 
trata a questão de forma bastante espinhosa. E terceiro 
pelo preconceito. A falta de conhecimento sobre o as-
sunto, leva as pessoas a tomarem decisões precipitadas 
sobre questões de gênero, de forma que alguns atos 
preconceituosos, muitas vezes, nem são percebidos 
por quem os pratica. 

Por isso, estudar gênero e conhecer o assunto é um 
exercício por vezes difícil, que dá um nó na cabeça de 
muitas pessoas. De qualquer forma, é importantíssimo 
que a sociedade, e principalmente a juventude, discuta 
e se informe sobre o tema, pois só assim, a intolerância 
com o outro que é diferente diminui. 

Além disso, vivemos em uma sociedade que enxer-
ga o sexo como um ato sujo, culposo, um tabu. Por 
isso, quando falamos em gênero, é comum as pessoas 
confundirem com orientação sexual, identidade sexual 
etc. 

Na verdade, essas coisas estão um tanto quanto dis-
sociadas, e ao mesmo tempo não estão, porque não há 
como separar o que é psicológico do que é social. Essas 
dimensões estão intimamente relacionadas. Mas o que 
importa é que o fato de você se comportar e se reco-
nhecer como um homem ou uma mulher e talvez com 
um gênero que é dissociado do seu sexo biológico, não 
necessariamente que dizer que você será homossexual, 
heterossexual, bissexual ou qualquer outra coisa. 

Tentar fugir de determinismos é o mais importan-
te quando estudamos gênero. É preciso abrir a mente 
para fora das caixinhas, porque, como afirma a Marilyn 
Strathern (outra antropóloga) ninguém consegue fazer 
totalmente o papel de gênero que a sociedade espera. 
Todo mundo está entre um gênero e outro, uns mais 
outros menos.

Mas isso fica para uma próxima discussão! 
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Quando falamos de relações de gênero, o que vem 

a nossa cabeça?  Talvez se lembremo-nos da gramática. 

Porém, no contexto sociocultural, quando falamos de 

relações de gêneros estamos nos referindo à um tema 

muito mais complexo.

Discutir relações de gênero é discutir a cultura em 

que vivemos, discutir o quanto somos influenciados 

por ela e quanto a influenciamos. 

Mas afinal, que bicho é esse?

Quando um casal engravida, a pergunta top é: “Me-

nino ou menina?”. Essa pergunta tão comum e que 

parece tão ingênua, está carregada de valores sociais 

que são fruto das relações de gênero, pois a partir dela 

se determina muitas coisas sobre essa criaturinha que 

ainda nem nasceu. Escolheremos o nome, o enxoval, 

as características psicológicas e sociais com base em 

apenas uma resposta: Menino ou Menina.

Serei mais clara. Na sociedade em que vivemos 

criamos padrões de comportamentos a partir do sexo 

biológico, faz-se acreditar que certas características ou 

condutas são naturais de homens ou mulheres, única e 

exclusivamente por terem nascido homem ou mulher. 

Se sou menina acredita-se que serei meiga, carinho-

sa e amorosa, se sou menino acredita-se que serei rude, 

forte, racional e viril. Essas formas de definir ou en-

quadrar as pessoas com base no sexo biológico fazem 

parte das relações de gênero.

Por que gênero feminino e masculino e não sim-

plesmente sexo feminino e masculino?

Quando falo que uma pessoa é do sexo feminino 

estou dizendo que biologicamente ela nasceu com va-

gina, seios e que pode gerar um bebê, porém quando 

falo que uma mulher é do gênero feminino estou di-

zendo que ela é responsável pela organização da casa 

e dos cuidados dos filhos, diz respeito ao papel social 

imposto a esta mulher.

Essas relações são responsáveis por várias situações 

de injustiça e preconceitos, pois com elas naturalizo 

condutas, e todos que não as seguem de forma comple-

ta são tachados. Se uma mulher escolhe jogar bola ela 

é tachada como “Maria Homem” quando um menino 

escolhe dançar ele é tachado de “maricas”, não con-

seguimos perceber que tudo que se aprende pode ser 

aprendido por homens e mulheres, e que cada um de 

nos é um ser único, com suas características, talentos, 

dificuldade e facilidades, as relações de gênero natu-

ralizam condutas machistas e homofóbicas que na sua 

maioria se tornam condutas violentas. Se uma mulher 

sofre violência sexual, acreditamos que parte da culpa 

é dela, pois mulher tem que se dar ao respeito e essa 

possivelmente não o fez. Um homem não pode chorar 

por nada, pois este não é papel de homem de verdade. 

Aí, entramos em outro tema: os papeis.

Quais são estes papeis determinados a homens e 

mulheres?

Dentro das discussões de gênero, encontramos os 

papeis de gênero ou papéis sociais, que determinam 

como mulheres e homens devem se comportar. 

Os papéis sociais ou papeis de gênero, influenciam 

nossa vivência no mundo. São construídos a partir de 

valores principalmente religiosos e estabelecem uma 

lista de regras e comportamentos que homens e mu-

lheres precisam se enquadrar.

Eles normatizam comportamentos machistas e ho-

repensando gênero
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mofóbicos e muitas vezes violentos.

Exemplos de papeis sociais são bem claros, o da 

mulher tem de  ser dona de casa, boa mãe, respeitar 

o marido e não vivenciar de forma completa sua sexu-

alidade, já o homem é o provedor, o líder, não expor 

seus  sentimentos, deve ser extremamente viril e sexu-

almente ativo.

Tanto as relações de gênero e os papeis sociais, são 

extremamente maléficos para nossa sociedade, ho-

mens e mulheres são prejudicados por não poderem 

viver de forma plena a suas vidas e seus sentimentos, 

pois se não aceitam a imposição destes padrões, são 

julgados socialmente e muitas vezes sofrem fisicamente 

com esses julgamentos.

Mas há uma saída?

O lado bom dessa historia é que as relações de gê-

nero e os papeis sociais, são construções culturais e de 

valores, o que as torna dinâmicas e mutáveis. No mo-

mento em que resolvermos nos rebelar, poderemos 

mudar a nossa sociedade. Não rir de filmes, piadas, 

músicas e supostas brincadeiras que colocam a mulher 

em um lugar limitado e socialmente inferior é um pri-

meiro passo para mudarmos, outra ação importante é 

perceber o quando você é influenciado pelos papeis 

sociais, repensar os valores que norteiam a sua vida. 

Quando critico uma mulher que usa uma roupa justa 

ou curta, por que o faço?  Não será que a critico por 

viver em uma sociedade que diz que ao homem é per-

mitida a exposição do corpo e a mulher não? 

Quebrar o ciclo do gênero significa começar a criar 

uma sociedade mais equitativa e que permita que seus 

indivíduos vivam livremente, sem serem privados de 

atividades e escolhas  que são determinados apenas 

por ter nascido mulher ou homem, é poder viver a vida 

da forma mais plena e agradável. 

Mudar os papeis sociais e consequentemente a so-

ciedade passa pela nossa própria vontade de sermos 

livres de preconceitos, julgamentos e violência. Pensar 

que isso está em nossas mãos é entender que nosso 

papel social é na verdade o de protagonista de nossa 

própria historia, de protagonista do nosso mundo, o de 

protagonista da mudança e da construção de uma so-

ciedade melhor para todos. Pessoas felizes fazem uma 

sociedade feliz, pois quando estou bem comigo estou 

bem com o mundo.
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Desde os primórdios da humanidade, de cada indí-

cio de sociedade, homens e mulheres sempre tiveram 

papéis distintos. Homem sendo o trabalhador, proven-

do a casa e a mulher cuidando dos afazeres domésti-

cos. Isso ainda é assim e sempre será, certo? Não, não 

está certo.

O papel da mulher dentro da sociedade é algo que 

parece definido. Quando uma criança nasce, se ela for 

menina os pais dão uma boneca. Se for menino, dão 

uma bola. Ou seja, não temos escolha nas nossas prefe-

rências culturais. Somos moldados por um sistema que 

já existe. Mas, como não poderia deixar de ser, as coi-

sas mudam. A sociedade contemporânea mostra isso 

bem, afinal, como podemos segregar papéis dividindo 

pelo gênero quando as vezes é até difícil definir qual 

o nosso gênero? Como já vimos nessa revista, é uma 

coisa um pouco mais complexa do que parece.

     Hoje em dia, já não é mais raro ver mulheres 

executivas. Mulheres com o próprio carro, com uma 

renda independente de seu marido. Isso não quer di-

zer que não existe mais disparidade entre os gêneros, 

afinal, estereótipos e preconceitos ainda resistem na 

sociedade, porém há indícios que isso vai mudar. Um 

grande marco para o começo dessa mudança, é o Dia 

Internacional da Mulher, celebrado em oito de Março. 

Essa data é símbolo da luta feminina contra a opressão 

e é uma homenagem às operárias de fábricas têxteis 

incendiadas pelo patrão no século XX quando lutavam 

por condições melhores de trabalho.

Mas afinal, quer dizer que apenas as mulheres so-

frem com essa ideia de papéis sociais do gênero? Na 

verdade não. Por exemplo, quando homens querem 

fazer faculdade de Moda, qual a coisa mais normal 

para seus amigos e familiares? O taxarem de termos 

pejorativos, como “bicha”, “viado”, “frutinha” e etc. 

Além disso, a nossa sociedade não aceita uma “inver-

são de papéis”, que seria um homem ser sustentado 

pela mulher, isso seria o ato de um “vagabundo” ou 

“gigolô”. 

Apesar desse histórico, tudo começa a mudar. Re-

voluções do modo de pensar estão acontecendo neste 

exato momento, atitudes estão sendo revistas e padrões 

estão sendo quebrados. Assim, dessa maneira, talvez 

paremos de segregar gêneros, afinal, todos tem suas 

aptidões, que não se relacionam com o sexo da pessoa.

o papel de cada gênero 
na sociedade
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Hoje, temos que lidar com estereótipos do que é ser 

mulher e do que é ser homem constantemente, o que 

desenvolveu conceitos e preconceitos que nem sempre 

são discutidos o suficiente, mas que tendem a cada vez 

mais ganhar o espaço e a atenção que merecem. O pa-

pel do homem e da mulher foram desenvolvidos por 

meio da História, influenciados por acontecimentos e 

medidas sociais, políticas, econômicas e culturais e a 

linha do tempo abaixo é uma tentativa de simplificar 

tal construção.

linha do tempo
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É comum diversas mulheres, inclusive de diferentes 

idades, esperarem dos homens que sejam cavalheiros, 

ou seja, gentil com elas. Que abram as portas, paguem 

os jantares, os encontros. E muitas vezes se sentem 

ofendidas quando nada disso é feito. Entretanto, o que 

é incomum a essas mesmas mulheres é questionar o 

que há por trás de cada um desses atos.

O cavalheirismo é ser gentil exclusivamente com as 

mulheres, por meio de justificativas como “elas mere-

cem”. Merecem porque são inferiores, fracas, despro-

tegidas? E é aí que entra o machismo, afinal, esse es-

tereótipo da mulher é uma construção social que a fez 

ser enxergada como dependente do homem.

Ao abordar esse assunto, não devemos abrir mão 

por completo dos benefícios e “mimos” que o cava-

lheirismo, a princípio, oferece, mas sim direcioná-los a 

todos, já que, no final das contas, a pessoa que é gentil 

com alguém, independente do gênero do outro, é al-

guém digno de admiração.

papodehomem.com.br/cavalheirismo/

cavalheirismo e machismo
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Lançamos um questionário no grupo do JB Brasil no Facebook para saber, dos homens e das mulheres, como 

se sentem quando são abordados na rua com comentários do tipo “ô delicia”, “ê lá em casa” ou qualquer outro 

tipo de cantada. Confira o link: https://www.facebook.com/groups/jbbrasil/permalink/637046306327237/?qa_
ref=pp&full=1

cantada na rua, oi?!
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O tema vem sendo debatido já há vários anos, en-

tretanto, por diversos motivos, sempre resta uma ne-

cessidade dentro de nós de retomá-lo em algum outro 

momento: trata-se do feminismo, movimento inicia-

do no final do século XIX, com seu ápice entre os as 

décadas de 1960 e 1970. Nos dias de hoje, a pauta é 

tocada, dentre outros movimentos, pela “Marcha das 

Vadias”, iniciada no Canadá em 2011, como resposta 

a um comentário feito por um policial, que, ao falar 

sobre abusos sexuais, fez a seguinte observação: “As 

mulheres deviam evitar se vestir como vadias, para não 

serem vítimas.”. O movimento vem percorrendo ruas 

de todo o planeta, defendendo a laicidade do estado, a 

regulamentação da prostituição, a legalização do abor-

to e a liberdade sexual. 

A primeira versão da marcha no Brasil ocorreu foi 

em São Paulo, em 4 de junho de 2011. Nela, muitas 

das participantes, seguindo o modelo sugerido pelas 

canadenses e ainda presente nas marchas, protestaram 

contra a crença de que as mulheres que são vítimas de 

estupro teriam provocado a violência por seu compor-

tamento. E continuam marchando contra o machismo 

e relatando casos pessoais em que foram vítimas de 

violência sexual.

Como o movimento é também contra preconceitos, 

todas as pessoas que lutam pela liberdade e pelo fim 

dos papeis de gênero são bem-vindas, independente de 

identidade de gênero, orientação sexual, raça e etnia. 

Lutam para construir — e conquistar — uma vivência 

igualitária de direitos e condições de vida.

marcha das vadias
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Ano: 2000. Mulheres de todo mundo se reúnem 

em uma campanha contra a pobreza e a violência for-

mando um movimento feminista internacional: a Mar-

cha Mundial das Mulheres.

As ações começaram no Dia Internacional da Mu-

lher daquele ano e terminaram em meados de outubro 

organizadas a partir do chamado “2000 razões para 

marchar contra a pobreza e a violência sexista”.

Entre os princípios da MMM estão a organiza-

ção das mulheres urbanas e rurais a partir da base e 

as alianças com movimentos sociais. Defendem a vi-

são de que as mulheres são sujeitos ativos na luta pela 

transformação de suas vidas e que ela está vinculada à 

necessidade de superar o sistema capitalista patriarcal, 

racista, homofóbico e destruidor do meio ambiente. A 

Marcha busca construir uma perspectiva feminista afir-

mando o direito à auto-determinação das mulheres e a 

igualdade como base da nova sociedade que lutamos 

para construir.

marcha mundial das mulheres

Uma das inspirações para a realização deste movimento foi uma manifestação realizada em 1995, 

em Quebec, no Canadá, quando 850 mulheres marcharam 200 quilômetros, pedindo, simbolicamente, 

“Pão e Rosas”. A ação marcou a retomada das mobilizações das mulheres nas ruas, fazendo uma crítica 

contundente ao sistema capitalista como um todo. Ao seu final, diversas conquistas foram alcançadas, 

como o aumento do salário mínimo, mais direitos para as mulheres imigrantes e apoio à economia 

solidária. 

pão e rosas
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Seção 2

gênero e afetividade
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Nesta seção, a temática abordada é orientação sexu-

al e a maneira como a sociedade enxerga diferentes for-

mas de afetividade. Muitas vezes o termo “orientação 

sexual” é confundido com a errônea expressão “opção 

sexual” – esta é considerada equivocada por reforçar a 

ideia de que as pessoas escolhem o gênero pelo qual 

sentem atração sexual. Diferente do que muitos pen-

sam, a atração sexual e afetividade não estão atreladas 

ao gênero ou papel sexual de um indivíduo, são fatores 

totalmente independentes. Ou seja, pessoas homos-

sexuais não necessariamente possuem características 

atribuídas socialmente ao gênero oposto – o fato de 

alguém ser homossexual significa unicamente que esta 

pessoa sente atração por pessoas do mesmo sexo.
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Dra. Ana Carla Figueiredo, médica pediatra e hebia-
tra da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos 
Campos – SP, conversa com um jovem cisviano (Thia-
go) sobre um assunto pouco discutido, mas muito pre-
sente  na nossa sociedade: a Orientação Sexual. 

THIAGO: Antes de se falar sobre um tema é essencial 
saber a sua definição. Por isso, a primeira pergunta 
convém ser: o que é Orientação Sexual? 
ANA CARLA: É o sinônimo de atração sexual. É um 
desejo dirigido para uma pessoa do sexo oposto, do 
mesmo sexo ou de ambos, sendo hetero, homo ou bis-
sexual. Segundo os parâmetros curriculares nacionais 
(1997), fala-se de orientação sexual como sinônimo de 
educação sexual a ser dada pelas escolas. 

THIAGO: É comum ver pessoas tratando, equivocada-
mente, o conceito Orientação Sexual como sinônimo 
de Opção Sexual. Porque a maneira correta é dizer 
Orientação e não Opção Sexual? 
ANA CARLA: Porque não se escolhe de quem iremos 
sentir atração sexual ou afetiva. É uma orientação es-
pontânea do desejo.

THIAGO: Todas as pessoas estão sujeitas a grande in-
fluência externa, seja de amigos, familiares, professo-
res, conhecidos, etc. Isso é uma relação natural, já que 
cada ser tem costumes, conhecimentos adquiridos e 
maneiras de pensar diferentes. Porém, essa influência 
é muitas vezes opressora, e as pessoas acabam se sub-
metendo aos padrões impostos pela sociedade. Como 
se dá a influência social sobre a Orientação Sexual de 
um indivíduo, ou seja, qual é a dimensão do efeito que 
ela tem na vida das pessoas? 
ANA CARLA: Ainda não se sabe claramente quais são os 
fatores que determinam o desejo ou atração sexual que 
um ser sente pelo outro. Pode ser um misto de forças 
inconscientes, genéticas e sociais. Estatisticamente, sa-
be-se que a nossa sociedade heteronormativa e precon-
ceituosa submete as pessoas que sentem atração homo 
ou bissexual a diversos tipos de violência: psicológica, 
física, verbal, dentre outras, afetando gravemente a ci-
dadania plena desses indivíduos. 

THIAGO: Sabemos que, infelizmente, o diferente é mui-
tas vezes motivo de preconceito. A homofobia é um 
tipo específico de preconceito principalmente contra 
homo e bissexuais. Popularmente, uma pessoa é con-

siderada homofóbica somente quando já parte para a 
agressão, seja verbal, física ou psicológica, contra gays, 
lésbicas e bissexuais. A partir de que ponto uma pessoa 
é considerada homofóbica? 
ANA CARLA: Se ela não compreende que o desejo sexual 
pode ser diferente do heterossexual - normatizado pela 
nossa sociedade -, mas respeita esta diferença, ela não 
apresentará comportamentos ou atitudes homofóbicas. 
A homofobia nasce da intolerância a essa diferença e 
do entendimento de que ela afronta e ameaça a socie-
dade. Segundo Junqueira, homofobia se caracteriza 
por sentimentos como aversão, desprezo, ódio e medo 
contra as representações sexuais que fogem ao modelo 
heterossexual, e costuma produzir preconceito e vários 
tipos de discriminação e violência contra homo, bisse-
xuais e transgêneros (travestis e transexuais).

THIAGO: Outro termo que muitas vezes é mal compre-
endido pela sociedade é identidade de gênero. Em que 
consiste esse conceito? 
ANA CARLA: Identidade de gênero é como o sujeito se 
sente, mulher ou homem, se comportando conforme 
os padrões sociais estabelecidos a esses. Atualmente já 
se discute se só existem dois gêneros, masculino femi-
nino, ou se existe outra condição. 

THIAGO: É relevante a dúvida sobre a existência ou não 
da influência da genética sobre a orientação sexual de 
um indivíduo. O atual presidente da Comissão dos Di-
reitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputa-
dos, o Pastor Marco Feliciano, vem causando muita 
polêmica devido às suas afirmações do tipo “a homos-
sexualidade é um fenômeno comportamental”. Qual é 
a sua interpretação para essa frase? 
ANA CARLA: Se considerarmos fenômeno como algo 
extraordinário, raro ou surpreendente, esta frase me 
causa perplexidade, vinda do presidente da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias, pois as ciências 
médicas, biológicas, humanas e sociais entendem a 
homossexualidade como uma das orientações NATU-
RAIS do desejo sexual, haja vista que ela é citada em 
vários documentos históricos.

THIAGO: Na adolescência, fase não universal da vida de 
um ser humano, o jovem desenvolve sua autoestima, 
autoconhecimento e autoconceito. Como esses con-
ceitos se relacionam com a Orientação Sexual de um 
adolescente? 

bate-papo com profissional
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ANA CARLA: Caso um adolescente, que percebe sua 
orientação homoafetiva, tenha uma baixa autoestima 
ou reprima seu desejo sexual, ele não conseguirá se 
sentir realizado e feliz. Se a sociedade onde está inseri-
do não permitir que ele reconheça e viva plenamente 
sua orientação sexual, correrá o risco de negar seu de-
sejo ou sofrer com homofobia afetando sua autoestima.

THIAGO: Em algumas escolas do Brasil já ocorrem ofi-
cinas conhecidas como “Aulas de Orientação Sexual”. 
Qual é o principal objetivo dessas oficinas e quais re-
cursos são utilizados para atingi-lo? 
ANA CARLA: As oficinas de orientação sexual se pro-
põem a fornecer informações adequadas sobre se-
xualidade garantindo um espaço de reflexão e ques-
tionamento sobre postura, tabus, crenças, valores, 
relacionamentos e comportamentos sexuais. Através 
de uma metodologia problematizadora e participativa, 
abrange o desenvolvimento sexual discutindo direitos 
sexuais e reprodutivos, relações interpessoais, afetivi-

dade, imagem corporal, autoestima e relações de gêne-
ro. Estas oficinas consideram as dimensões fisiológicas, 
sociológicas, psicológicas e espirituais da sexualidade 
através do desenvolvimento da área cognitiva, afetiva 
e comportamental. Portanto, o objetivo geral da orien-
tação sexual na escola é auxiliar nas habilidades para a 
comunicação eficaz e tomada responsável de decisões.

THIAGO: Para concluir a entrevista, você teria alguma 
experiência, comentário, observação como médica que 
pudesse compartilhar conosco?
ANA CARLA: O desejo sexual de um sujeito não deveria 
interferir no exercício de sua cidadania. É como diz 
uma estudiosa do assunto, Rosa Luxemburgo: “Por um 
mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamen-
te diferentes, e totalmente livres”. Assim, teríamos uma 
cultura de paz e uma sociedade mais justa, ao invés das 
atuais estatísticas alarmantes de violência e acidentes 
que adoecem e matam nossos jovens de hoje.
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Homossexual é o indivíduo que tem atração, desejo 

ou interesse por outro do mesmo sexo. E a partir desse 

tema surge uma dúvida: qual o termo correto homos-

sexualismo ou homossexualidade? 

Quem responde é o advogado e presidente da orga-

nização LGBT de São Paulo, responsável pela Parada 

Gay, Fernando Quaresma: “Homossexualismo é uma 

expressão errônea e considerada pejorativa nos dias 

atuais. O sufixo ‘ismo’ sempre se refere à doença, uma 

condição patológica. A homossexualidade deixou de 

ser considerada doença na década de 1940 pela socie-

dade médica e é proibido ser tratá-la como distúrbio 

ou como doença por psicólogos. Já os termos homos-

sexualidade, transexualidade, entre outros, são corre-

tos por traduzirem a orientação sexual.”

Em uma tradução literal dos termos presentes em 

HOMOSSEXUALIDADE, temos: “homo” = homem 

(espécie); “sexu” = sexo (gênero); e “dade” = igualdade. 

homossexualidade x homossexualismo
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“Ser gay me define e ao mesmo tempo, não. Sou 

gay como sou moreno, como sou filho, como sou alto, 

estudante e gente. Ser gay é uma das mil coisas que me 

tornam “eu”. Não entendo porque importa tanto para 

os outros a minha opção sexual, afinal, ela não define 

meu caráter, nem minha essência. Acho que não sou 

gay por escolha, não sei se isso existe, mas acho que eu 

sempre soube. E na maioria desse tempo, eu tive medo 

de aceitar e de entender essa palavra: “Gay”. Não sei 

que tipo de adrenalina ou conforto causa nos outros 

apontar e gritar na rua “bicha” ou “veado”, mas sei que, 

hoje em dia, em mim causa orgulho. Diferente de mui-

ta gente, eu não tenho medo de ser e de seguir como 

eu quero: feliz. Sou gay e sou feliz, sou “diferente” e 

sou feliz. E vou lutar o quanto precisar pra poder com-

binar essa felicidade com um senso maior de liberda-

de. Ser gay exige força, mas recompensa orgulho, nada 

nem ninguém deve nos quebrar.” T.C.

depoimento

assista: leve-me para sair
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Começando do começo, e diferentemente do que 

muitos pensam, a origem da homossexualidade é data-

da antes mesmo do período clássico. Creiam ou não, 

até dos tempos paleolíticos são encontrados registros. 

Não querendo adentrar na discussão sobre a natura-

lidade dos “fenômenos” homossexuais, mas apenas 

como uma questão de fatos expositivos, existem pintu-

ras rupestres que registram relações sexuais entre indi-

víduos do mesmo sexo, e, ainda mais surpreendente, 

objetos sexuais lésbicos que datam anos entre 20 mil 

A.C e 14 mil A.C.

Como esses episódios nos mostram, a homossexu-

alidade está presente em toda a história, sendo o Egito 

o provável palco para o primeiro casal de mesmo sexo 

conhecido: Khnumhotep e Niankhkhnum, retratados 

em suas tumbas com seus narizes encostados um no 

outro. E ainda que desconsideremos todos os casos 

prováveis de casais gays na história antiga, não restam 

menos resquícios mitológicos. De Seth e Hórus – mi-

tos egípcios –, a orgias entre Dionísio e Sátiros – mitos 

Greco-romanos –, existe uma infinidade de outros mi-

tos que aborda com igual normalidade o que é levado 

atualmente como tabu. Basta apenas dar uma rápida 

olhada na árvore genealógica dos deuses gregos e você 

terá uma noção do enorme número de casais homos-

sexuais, da mulher inferiorizada, de incestos e de algu-

mas ideias mais distantes, como partenogênese. Claro, 

os choques sociais com tais assuntos são de diferentes 

graus, destacando a grande dinamicidade dos padrões 

morais estabelecidos pela humanidade ao longo dos 

anos.

O mínimo que podemos inferir sobre essa breve 

passagem pela história da civilização é que, na verda-

de, a homossexualidade sempre existiu, porém muitos 

de seus relatos foram perdidos, omitidos pela própria 

sociedade da época, ou simplesmente não são comen-

tados na atualidade.

Homofobia também pode ser algo que tenha se ma-

nifestado desde os inícios da civilização humana, porém 

as demonstrações de suas violências estão fixadas jun-

to às civilizações judaico cristãs, citadas anteriormente. 

Com o crescimento do catolicismo após a queda do 

Império Romano, o cristianismo ainda é a religião com 

o maior número de adeptos no mundo, e também por 

isso, um assunto de excepcional delicadeza.

Antes mesmo do conflito entre a Igreja e os movi-

mentos LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais), 

a segregação de opiniões entre as próprias instituições 

religiosas é grande: de um lado, por exemplo, temos o 

movimento Rainbow Sash, composto por LGBTs ca-

tólicxs, que lutam pelo direito de receber comunhão, e 

do outro podemos ainda citar o Santo Ofício, que pa-

rece não mudar seu posicionamento desde sua criação.

Em um documento recente da igreja católica, apro-

vado pelo Papa Bento XVI, que aconselha expulsão 

sacerdotal de pessoas que pratiquem a homossexua-

lidade, declara: “(...)considera-se necessário afirmar 

claramente que a Igreja, embora respeitando profun-

damente as pessoas em questão, não pode admitir ao 

Seminário e às Ordens sacras aqueles que praticam a 

homossexualidade, apresentam tendências homosse-

xuais profundamente radicadas ou apoiam a chamada 

cultura gay”. O que pode ajudar no entendimento des-

se trecho é que, conforme interpretações mais recentes 

da Bíblia, de uma forma extremamente simplória, a 

homossexualidade não é considerada pecado, mas sua 

prática, sim.

Há outro acontecimento ainda mais recente, onde 

o Papa Francisco, em uma entrevista a bordo de um 

avião, manifestou tolerância diante a homossexualida-

de: “Se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa vonta-

de, quem sou eu para julgá-la?”

homofobia
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E apesar de, lentamente, o catolicismo se apresentar 

mais flexível diante ao assunto, ainda vivemos em um 

país de raízes católicas muito fortes, ainda que essa não 

seja a única origem da homofobia.

Depois de tantos anos de opressão, os movimen-

tos LGBT apareceram, continuam crescendo, e não 

é a toa. Enquanto formos o país campeão mundial de 

crimes homofóbicos, enquanto o número de assassina-

tos a homossexuais crescer 27% ao ano, enquanto uma 

LGBT for violentamente morta a cada 26 horas (da-

dos apresentados pelo GGB), ou enquanto não houver 

tranquilidade para uma pessoa admitir sua sexualidade 

e não tiver seus direitos humanos respeitados, os movi-

mentos irão crescer. 

O Brasil é apenas um dentre tantos outros países 

que luta pelos direitos das LGBTs e contra a homo-

fobia. Apenas 14 países aprovam o casamento homo-

afetivo. Em 78 países, ser homossexual ainda é crime 

- 35 têm como pena a prisão, 12 a prisão perpétua e 5 

adotam a pena de morte. 

Os dados falam por si só: é uma luta longe de aca-

bar.

assista: hozier//take me to church
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Não é de agora que se fala em união entre pessoas 

do mesmo sexo. Um exemplo é o Imperador Nero, no 

inicio do Império Romano, que se envolveu em ceri-

mônias de casamento com dois de seus homens. Mas, 

também, não é de agora que não se é reconhecido juri-

dicamente tal matrimônio.

Desde os tempos antigos, o casamento entre o ho-

mem e a mulher é o único com legitimidade jurídica 

e o casamento homossexual é, muitas vezes, proibido 

por lei – como em países do Oriente Médio, que ainda 

julgam por pena de morte a homossexualidade.

No Brasil e em outros dezesseis mais países (tais 

como Canadá, Bélgica, Portugal, Espanha, França e 

entre outros) o casamento gay é legalizado, mas ainda 

sim, sofre de preconceito e desprezo pela sociedade.

Mas, por quê? Vamos pensar juntos agora: o que 

torna a união de pessoas do mesmo sexo inferior à 

união de pessoas de sexos diferentes? O fato de que 

o homem e a mulher foram criados para que haja a 

reprodução e somente isso já não é mais uma descul-

pa, afinal, o mundo não vai virar gay da noite para o 

dia. Assim como temos pessoas homossexuais, ainda 

teremos heterossexuais, e assim seguirá a vida, não é 

mesmo?

Além disso, o casamento homoafetivo abre portas 

a grandes oportunidades. Mais e mais gays desejam 

construir uma família com filhos, e, para que isso seja 

possível, adotam crianças órfãs que antes não tinham 

a oportunidade de conhecer o significado de família.

Por que tanto desgosto, afinal? Devemos abrir nos-

sas mentes para novas experiências. Quem sabe o tabu 

de hoje não é o normal de amanhã? Pense nisso. 

casamento gay
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assista: vos declaro
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Se forem me perguntar se sou escritor profissional: 

não, não sou. Se forem me perguntar se sou um gran-

de sociólogo estudioso dos preconceitos contra grupos 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais): 

também não, não sou. Mas sou um jovem, inconfor-

mado com as barbaridades sofridas por grupos “fora 

do padrão” da sociedade heteronormativa de hoje. 

O preconceito é da natureza humana. É normal 

formarmos uma opinião antecipada sobre as pessoas, 

os locais, etc. devido aos seus aspectos imediatamente 

visíveis. Porém, a partir do momento que esse precon-

ceito influencia as nossas ações, ele deixa de ser na-

tural, já que o direito de outro passa a ser afetado. O 

preconceito homofóbico contra o grupo LGBT é um 

grave e atual problema social.

Uma pesquisa recentemente realizada por Mary 

Castro, Miriam Abramovay e Lorena Bernadette da 

Silva em escolas de 14 capitais brasileiras mostrou que 

jovens estudantes do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio consideram “bater em homossexual” menos 

grave que atirar em alguém, andar armado, estuprar 

ou usar drogas. Dado surpreendente que esclarece o 

ponto de que a sociedade jovem brasileira já possui 

pensamentos homofóbicos. Na Pesquisa Nacional 

“Diversidade na Escola” (FIPE/INEP/SECAD, 2009) 

foi relatado que 49,8% dos alunos não aceitam a ho-

mossexualidade ou a consideram uma doença. Triste. 

Talvez eu, assim como muitos outros inseridos na 

sociedade brasileira, faça alguns comentários do tipo 

“seu bicha”, “seu viado”, que já se tornaram banaliza-

dos e que são levados naturalmente pela sociedade. 

Estranho, não? Por que geralmente gozamos de nos-

sos amigos chamando-nos de “seu viado”? Porque em 

nosso convívio social já foi espontaneamente estabele-

cido que a orientação não heterossexual é diferente, 

incomum, estranha, e que chamar nossos colegas de 

“bicha” é atribuir a eles características indecentes que, 

na realidade, são características que não passam de 

mais uma forma humana de expressão sexual.

O fato de alguém se incomodar com algum(a) inte-

grante do grupo LGBT não significa que elx seja ho-

mofóbicx, ao contrário do que muitas pessoas pensam. 

A homofobia nasce quando, além de se sentir incomo-

dado com essas atitudes, o indivíduo não a aceita, não 

a respeita, acredita que ela afronta e ameaça a socieda-

de e, consequentemente, suas atitudes para/com essas 

pessoas passam a se basear nessas perspectivas. Muitas 

pessoas se esquecem de que, assim como heteros, os 

homossexuais possuem uma seleção para o seu/sua 

parceirx, e não saem em desespero atrás de qualquer 

um(a) que encontrem, pelo simples fato de serem gays.

Outro questionamento: por que a relação lésbica 

é vista pela sociedade diferentemente se comparada 

à homossexualidade entre homens? Difícil de encon-

trar uma resposta para essa pergunta... Provavelmente, 

deve-se ao machismo presente em nossos convívios 

sociais. O homem é comumente associado ao excesso 

de desejo e sentimento de atração sexual, o que possi-

velmente deve-se à educação recebida por eles. Dessa 

forma, a orientação lésbica é vista como algo de sensu-

alidade extrema pelos homens – um fetiche, em que 

dificilmente se imagina a possibilidade de haver amor, 

para além da atração física, entre mulheres -, enquanto 

a orientação gay ainda é completamente marginalizada. 

Não penso em fazer uma revolução ou em mudar 

o mundo imediatamente. Mas já está na hora de pen-

sarmos sobre nossas atitudes para com aquelxs que 

chamamos de seres humanos. Por que nos importa-

mos tanto com a maneira na qual os outrxs amam? 

A homofobia não se justifica; combate-se e se destrói. 

Somos todxs iguais.

homofobia: prática desnecessária
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Esses dias eu ouvi uma música que, apesar de ultra-

passada, insiste em aparecer. Tim Maia que me per-

doe.  Ela diz que “vale tudo, (...) só não vale dançar 

homem com homem nem mulher com mulher.” Mas 

por que não? A princípio, pode não parecer nada de-

mais, alguém diria; na dança de salão, por exemplo, 

dançam um homem e uma mulher. Porém, há um 

grande problema nesse tipo de afirmação, não apenas 

para quem a profere como para quem a escuta. O pro-

blema é a naturalidade com que lidamos com situações 

cotidianas que refletem o nosso modo de vida em uma 

sociedade machista, patriarcal e heteronormativa. 

Somos formatados para adotar essas lentes desde 

criança, de modo que não nos questionamos sobre ou 

não reparamos mais em propagandas de margarina em 

que a família é composta por um casal heterossexu-

al; que no casamento civil, é regra o homem “marcar” 

sua mulher com o seu sobrenome; que um cavalheiro 

sempre dá passagem para uma mulher pelo simples 

fato dela ser mulher, ao passo que, por gentileza, ele 

nunca daria passagem a outro homem. E assim, sem 

perceber, vamos reproduzindo a opressão. 

Além de termos que lutar contra uma  “ soc i e -

dade machista, patriarcal e heteronormativa”, ainda te-

mos que lidar com outras questões internas à luta, pois 

as opressões nunca aparecem sozinhas. Se do grupo 

organizado ( a exemplo de uma Frente LGBT) para 

fora lutamos, dentre outras pautas, contra a homofo-

bia, internamente lutamos para que as mulheres lésbi-

cas e bissexuais tenham mais voz e que suas opiniões 

tenham tanta relevância quanto as de um homem, uma 

vez que eles são criados para participar da vida pública 

e elas, da vida privada, o que faz com que para nós seja 

sempre mais difícil galgar posições dentro do cenário 

político. 

Temos também que trabalhar para extirpar, ou 

pelo menos mitigar o preconceito de classe, já que se 

estabelece uma divisão muito clara no mundo LGBT 

vale tudo

Im
ag

em
: F

lor
a G

ur
ge

l



34

entre as classes “dominantes” e as “dominadas”, entre 

a bicha “pão com ovo” (segundo o Sicionário Informal, 

“gay que se veste mal. Não tem o glamour da classe 

GLS. Falta de estilo.”)  que vai ao baile funk e o ho-

mossexual que veste roupas de marca, frequenta bala-

das caras e volta para casa de carro.  Nesse aspecto, é 

importante considerar que a maioria das organizações 

LGBT tem participantes predominantemente da clas-

se média intelectualizada, sendo que raramente encon-

tramos um grupo que milita por essa pauta na periferia. 

Aliás, essa não é uma questão que permeia apenas a 

luta pelos direitos dxs homossexuais.

Como se já não bastassem essas tantas frente de 

luta, não se pode ignorar que os padrões de beleza 

e comportamento que tanto nos oprimem se fazem 

presentes no universo LGBT. Nos caso dxs transexu-

ais, por exemplo, quando ocorre a mudança de sexo 

e a nova configuração do corpo, o que se busca são 

os estereótipos que tanto combatemos, como a figura 

ideal da pessoa loira, de olhos claros, magra e de pele 

branca. E mesmo entre os aquelxs cujo sexo biológico 

corresponde à identidade de gênero, é muito mais bem 

aceito pela sociedade e pelo próprio grupo o homem 

que seja menos “afeminado”, menos “espalhafatoso” e 

a mulher menos “masculinizada”. 

Vimos cada um desses tipos de opressão como se 

agissem separadamente, mas na realidade essas ques-

tões estão todas interligadas. É incômodo imaginar 

como deve ser a vida de uma mulher gorda, negra e lés-

bica, quantos rótulos ela recebe, quantos preconceitos 

se colocam contra ela. Por isso, assumir a luta contra 

um tipo de opressão é assumir a luta contra todos os 

tipos de opressão, pois a origem delas é a mesma, que 

é o modo “machista, patriarcal e heteronormativo” , já 

citados, da sociedade em que vivemos. Se a sociedade 

não fosse heteronormativa, casamentos gays e adoção 

de filhos por esses casais não seriam tabu. Do mes-

mo modo, se houvesse menos machismo, não haveria 

tanto mal em ser um  homossexual “afeminado”, pois 

as características convencionadas como femininas não 

trariam uma conotação negativa. Além disso, se vivês-

semos em um sistema social menos patriarcal, não se-

ria tão problemático uma mulher ter o comportamento 

que seria reservado aos homens, porque esses atribu-

tos não seriam necessariamente privilégio masculino. 

Tarefa difícil essa de falar sobre assuntos da luta 

LGBT. É impossível falar sobre um tipo de opressão 

e não se referir aos outros. O Ocidente, em sua crença 

racional iluminista, insiste em se colocar como o pa-

radeiro da igualdade e da justiça, assim como insiste 

em julgar outras sociedades como inferiores por serem 

machistas e homofóbicas, tendo como exemplo o jul-

gamento que se tece em relação a países muçulmanos. 

Tudo isso como se entre nós (nós em oposição aos ou-

tros, os diferentes) também não houvesse esses proble-

mas. Sim, esses problemas existem e apenas se mani-

festam de maneiras diferentes. Enquanto não fizermos 

um exercício de alteridade, de compreensão do fato de 

que, apesar das diferenças culturais todos somos hu-

manos, a luta contra a opressão não avançará. E já que 

falamos sobre a transversalidade das lutas, gostaria de 

terminar esse texto com uma frase que certa vez ouvi 

em uma  reunião do movimento LGBT: “quando uma 

sapa (um diminutivo utilizado no movimento LGBT 

para sapatão.) avança, nenhuma bicha retrocede.” 
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A bissexualidade é muitas vezes relacionado erroneamente com promiscuidade e confusão psico-

lógica, mas é importante enxergar que essa ideia é um preconceito diante daqueles que se sentem 

atraídos, sexual e/ou emocionalmente, a ambos os gêneros feminino e masculino e que não necessaria-

mente tem preferência diante dos dois.

mas e a bissexualidade?

Um dia uma amiga me disse que tinha algo sério pra 

me contar. Como se estivesse confessando um crime, 

ela disse “Não me julgue. Beijei uma garota. Não sei o 

que eu senti, mas eu gostei. Acho que não sou lésbica, 

talvez eu seja bi.” e eu ri. Ri, não porque estava caçoan-

do do que ela tinha me dito, não porque não aceitaria 

se ela fosse lésbica, bissexual, transexual. Ri porque era 

a primeira pessoa próxima de mim que me contava 

algo do tipo, ri por conta da curiosidade que aquilo 

fez surgir. Ou talvez eu ri pelo nervosismo que gerou 

dentro de mim. 

Um dia eu beijei uma menina e, assim como a mi-

nha amiga, uma dúvida nasceu. Então beijei mais de 

uma menina e, ainda que bêbada na maioria das vezes, 

ainda que levando tudo na brincadeira no dia seguinte, 

ainda que negando aos outros qualquer questão de se-

xualidade, cada dia que passava ecoava na minha men-

te o que seria isso que eu sentia, que ninguém parecia 

ser capaz de explicar ou, muito menos, de parar para 

escutar.

Passei muito tempo buscando o assunto e acabei ro-

deada de informações de redes sociais, livros, estudos. 

Tudo isso sempre me deixou extremamente confusa e, 

acima de tudo, com medo. Por que mulheres devem 

gostar, exclusivamente, de homens? Aquelas que gos-

tam de mulheres, ah, essas... Sempre foram um tabu 

diante de todos os que convivi. E com muitas leituras, 

algumas experiências, poucas conversas e principal-

mente incontáveis noites viradas chorando aos prantos 

sem ninguém saber, cheguei a uma certa teoria.

Todos nascemos bissexuais. Homens, mulheres, 

negros, brancos. Cristãos, muçulmanos, judeus, bu-

distas. Quando criança, estamos todos dispostos a nos 

entregar em abraços, beijos e carinhos de todos os gê-

neros. Criamos  afeto pela maioria das pessoas que nos 

oferecem o mesmo em troca e isso é, ao meu ver, uma 

das coisas mais bonitas de qualquer criança, porque 

ela é ingênua e original. Entretanto, a complexidade 

da nossa sociedade leva-a a seguir uma cultura reple-

ta de tradições machistas e estereotipadas, rompendo 

com toda a inocência que antes transbordava por seus 

olhos. Agora, meninos devem brincar de carrinho, me-

ninas de boneca e os dois darem as mãos caso queiram 

ser amiguinhos, ou mesmo algo além. 

Com isso, a sociedade passa a criar indivíduos con-

fusos que, ao alcançarem a adolescência, acabam bus-

cando em alguns momentos os mesmos sentimentos 

que tinham quando menores, enxergando em todos a 

possibilidade de afeto e atração. Porém, não é mais 

tão fácil abraçar ou demonstrar carinho a qualquer um 

como antes era.

O que passei a enxergar em mim mesma, e não co-

nheço bissexuais o suficiente para ter certeza de que to-

dos sentem o mesmo, é que há uma linha de diferença 

a máscara da bissexualidade
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entre amizade e paixão muito pequena e que, na maio-

ria das vezes, se confundem. Se um amigo é alguém de 

confiança, que traz alegria e consola quando é preciso, 

um namorado tende a ser tudo isso, mas somando a 

intimidade física, o sexo, a paixão? 

Talvez por eu ser extremamente carinhosa com to-

dos ao meu redor, eu acabei presa nessa confusão de 

sentimentos, perdida no que é se sentir atraída pelo ou-

tro, o que é amar o outro, o que sou eu e o outro. Pas-

sei a entender que, possivelmente, tudo isso é questão 

de escolha. Depois que milhares de anos de História te 

ditaram regras de quem se sentir atraído ou não, é uma 

escolha sua se libertar de tais conceitos e estereótipos. 

E só ousam escolher isso aqueles que realmente enxer-

gam a naturalidade que é criar um carinho pelo outro.  

É possível que eu não tenha percebido os meus 

próprios sinais durante escolhas da minha vida, que 

eu tenha demorado demais para concluir que posso 

querer, me atrair e amar quem eu quiser. É possível 

que eu confunda amor com vontade de ser feliz. É 

possível que eu tenha me escondido demais por bai-

xo dessa máscara hétero do dia-a-dia e, infelizmente, 

continuarei debaixo dela por tempo indeterminável. A 

sociedade se tornou maior que o sentimento natural do 

indivíduo, e por isso, apagando o meu último cigarro 

da noite e secando as lágrimas que escorrem, sempre 

discretas, pelo meu rosto, respiro fundo, porque sei 

que amanhã será mais um dia calando esse segredo 

que remói a mim e, quem sabe, a todos.

Im
ag

em
: A

ne
lis

a C
ald

as



38

Seção 3

transgêneros



39

Do latim, “trans” tem o significado de “além de” ou 

“através de”. Nesta seção, abordamos os transgêneros 

– aqueles indivíduos que se expressam ou se identi-

ficam além das imposições de gênero restritas aos fa-

tores biológicos que nos são designados no nascimen-

to. A transgeneridade independe da orientação sexual 

dos indivíduos e deve ser entendida separadamente de 

conceitos relacionados a afetividade. São inúmeras as 

possibilidades de transgêneros, por mais que muitas 

vezes o assunto seja generalizado. Nas páginas a seguir, 

tentamos desmistificar o assunto e esclarecer alguns 

dos conceitos relacionados ao tema.
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Travestis: são pessoas que se vestem do gênero contrário ao seu sexo biológico, mas mantém o 
órgão sexual. Geralmente travestis tomam hormônio para que o seu fenótipo (aparência do corpo) seja 
o mais aproximado possível do gênero com o qual se identificam. Então, só como exemplo: mulheres 
travestis são seres humanos do sexo masculino que possuem o gênero feminino, são mulheres. Geral-
mente implantam silicone e tomam hormônio feminino, mas possuem o órgão sexual masculino. Essas 
pessoas sofrem MUITO preconceito. Tanto que boa parte das pessoas associa o travestismo à prosti-
tuição, relação que não tem absolutamente NENHUMA relação. 

Transsexuais: geralmente os transexuais já foram algum dia travestis. São pessoas que têm o gênero 
contrário ao sexo biológico e que fazem a cirurgia de mudança de sexo. A nossa sociedade é muito dura 
com quem transita pelos gêneros e a burocracia que a pessoa tem que passar para realizar essa cirurgia 
é muito grande. Só para se ter uma ideia, aqui no Brasil, se alguém decide mudar de sexo, é obrigada 
a passar por um tratamento psicológico com um analista durante pelo menos dois anos, para ver se ela 
realmente quer fazer o procedimento. Os seres humanos do sexo masculino fazem a retirada do pênis 
e os do sexo feminino fazem a retirada dos seios e, algumas vezes, implante do órgão masculino. Um 
dado interessante: o Espírito Santo é um dos Estados referência para esse tipo de operação e um dos 
pioneiros no Brasil (a primeira cirurgia é de 1998).

Crossdressers: essa é a definição mais nova que existe de transgênero (pelo menos que eu tenho 
conhecimento). A primeira vez que eu ouvi falar sobre os crossdressers foi quando o Laerte (o cartu-
nista) começou a se travestir e se autodenominar como tal. São basicamente pessoas que gostam de se 
vestir como o gênero oposto ao seu sexo biológico, mas não se hormonizam, não fazem implantes nem 
modificações no corpo. 

Drag Queens: Drags são, na verdade, artistas. Elas talvez sejam os transgêneros mais “líquidos” 
deste mundo. Isso porque são pessoas que se comportam de acordo com o gênero do seu sexo bio-
lógico e às vezes transitam para o gênero do sexo oposto. Em outras palavras, uma Drag Queen é um 
homem do sexo masculino que se veste de mulher para fazer shows, ir a festas ou aparecer em público 
periodicamente. 

Não confunda Drag Queen com travesti. A Drag se caracteriza apenas para eventos e shows. Durante 
o dia se veste como homem. [...] Ser Drag é ser uma caricatura de mulher. Tem coisa que chama mais 
atenção que homem vestido de mulher? (A.A., 2006, acervo pessoal)

Na verdade é uma profissão, mas é aquela profissão que você não tem retorno, então você não pode 
viver disso. Quer dizer, não é que não tem retorno, se você souber trabalhar você tem, mas não dá pra você 
sobreviver disso. Você tem que ter outras profissões também (N.M.2006, acervo pessoal).

Estão muito ligadas a performances artísticas e geralmente fazem shows, vão a casamentos, festas de 

formatura, etc. 

conceitos
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tirinhas: Laerte
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assista: transformadores 2012-Laerte

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ca-lRz0PmLs
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transgêneros: um passeio
pelo arco-íris

Falar sobre transgêneros é pensar sempre “outside 
the box”. Digo isso porque estamos culturalmente con-
dicionados a naturalizar os gêneros, que nada têm de 
natural. Tudo que a antropologia até hoje investigou 
sobre o caso mostra que os gêneros masculino e femi-
nino são, antes, polos de uma linha de comportamen-
tos mil. 

Cheguei a seguinte conclusão: enquanto não conse-
guirmos entender cabalmente como uma sociedade 
pode moldar todos os homens e mulheres nascidos em 
seu âmbito de modo que se aproximem de um com-
portamento ideal inerente apenas a alguns poucos, 
ou restringir a um sexo ideal de comportamento que 
outra cultura logrou limitar ao sexo oposto, não po-
deremos falar de forma muito compreensiva sobre di-
ferenças sexuais. (MEAD, Margareth, 1950)
Como o assunto é sempre espinhoso, vou compar-

tilhar um pouco da minha experiência como pesquisa-
dora do tema, e a partir disso pensar gêneros e conse-
quentemente os transgêneros. 

Tudo começou em 2006, quando eu estava no 
segundo período da faculdade. Minha professora de 
antropologia II nos deu um trabalho, para aplicar o 
método por excelência dos antropólogos: a etnografia.  
Eu tenho que confessar que na época eu estava anima-
díssima com a antropologia (foi amor a primeira vista). 
Eu ficava fascinada com os textos dos primeiros antro-

pólogos, que descreviam suas explorações em comu-
nidades e civilizações longínquas, com uma realidade 
social e cultural totalmente diferente da nossa. 

Foi com esse espírito investigativo de Indiana Jones 
que eu resolvi que queria estudar algo muito distante 
da minha realidade. Entre idas e vindas, acabei colo-
cando na cabeça que eu iria etnografar Drag Queens. 
Porque Drag Queens, alguém pergunta. Simples, era 
um grupo social que estava completamente distante da 
minha realidade, ou seja, “exótico”. Um pouco pare-
cido com o perfil daquelas sociedades longínquas dos 
antropólogos pioneiros (ou pelo menos eu achava que 
fosse)

Aí tudo deu errado.  Primeiro porque eu não co-
nhecia nenhuma Drag Queen. Segundo porque toda 
minha sabedoria sobre esse grupo vinha do filme 
“Priscila a rainha do Deserto”. 

Depois de muito futucar na internet eu descobri 
que havia Drags em Vila Velha e fui atrás de contatos. 

 Não preciso dizer que meu conhecimento na épo-
ca sobre transgêneros era nulo.  Não só isso, como 
toda a teoria desenvolvida sobre o assunto. Na minha 
cabeça, tudo fazia parte de um mundo gay, onde todas 
as pessoas eram alegres, coloridas e lutavam contra a 
homofobia. 

Meu primeiro contato com uma Drag foi por e-
-mail, e eu escrevi toda a teoria da etnografia Malino-
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wiskiana no texto, tamanha era a minha empolgação. 
Outro desastre. Depois de não ter recebido resposta 
alguma, tentei o contato telefônico, agora muito menos 
formal, tentando me aproximar do grupo de alguma 
forma. Eu nunca tinha ido a uma boate gay, não tinha 
noção do que ia encontrar nos próximos meses.  

A partir daquele fim de semana eu comecei a fre-
quentar o Bar da Chica Chiclete (também Drag Queen) 
e a conhecer o mundo de Priscila por outros prismas 
e desconstruir absolutamente tudo que eu imaginava 
ser “normal” quando o assunto é gênero. Eu adorei 
fazer esse trabalho. Foi literalmente algo que mudou a 
minha vida e a forma como eu vejo o mundo. 

Seguiu-se naqueles meses, uma série de desilusões. 
Minha primeira desilusão foi com o mundo gay-alegre-
-com-todos-unidos-sob-uma-mesma-bandeira-colori-
da. É claro que existem grupos diferentes e esses gru-
pos lutam por espaço e poder. São humanos.  E aí fui 
entendendo o que era a sigla LGBTT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transsexuais e Transgêneros), uma luta 
tanto interna quanto externa ao mundo gay. 

Como meu foco eram as Drag Queens, e elas se en-
caixam no último T, vou ficar nesse artigo apenas com 
os TTs, que englobam todos os transgêneros.

A definição mais básica de Transgênero é: toda a 
pessoa que transita entre os gêneros.  De novo, temos 
que pensar fora da caixa, no caso aqui, das caixas femi-
nino e masculino. Como gênero é um comportamen-
to dado aos sexos e por isso construído socialmente, 
ele é plástico. Essa plasticidade possibilita uma série 
de comportamentos e interpretações do que é “ser ho-
mem” ou “ser mulher” e está bem longe de ser natural-
mente associada ao sexo biológico.

Assim, o transgênero é nada mais do que pessoas 
que possuem o gênero contrário ao que a sociedade 
determina para o seu sexo biológico, ou ainda, que não 
possui um gênero muito bem definido. De forma mui-
to simplista: seres humanos do sexo masculino que são 
mulheres e seres humanos do sexo feminino que são 
homens ou que não são nenhuma das duas coisas de 
forma distinta. 

É confuso mesmo se você pensar de forma deter-
minista.  Mas vamos fazer o exercício fora da caixa. 
Imagine que os transgêneros estão na linha entre as 
duas caixas. Dos grupos conhecidos hoje temos: Tra-
vestis, transexuais, Drag Queens, Crossdressers.  Fo-
ram apresentadas algumas definições bem simples do 
que é cada uma dessas denominações, mas nada disso 
é simples assim, e por isso, cada caso é um caso. Cada 
pessoa se autodetermina a partir de suas experiências 

de vida. 
As Drags ficaram muito famosas na década de no-

venta, com o filme que eu já citei, “Priscila, a rainha 
do deserto”. Como são muito performáticas e, muitas 
vezes, engraçadas, elas costumam ser bem recebidas 
onde fazem shows. Sim, eu quis dizer costumam. Por-
que o que eu “descobri” na minha etnografia em 2006 
é que todo transgênero sofre MUITO preconceito. 
Até mesmo as Drag Queens. 

Muitas não conseguem arrumar um companheiro 
por serem Drags, e não contam para familiares e ami-
gos que se montam, com medo da reação das pessoas. 
Vivem uma vida paralela, escondidas sob uma persona 
(mascara) completamente diferente do que são no dia-
-a-dia.
Não somos exatamente vistos pela sociedade como 
pessoas normais. Eles acham que a gente vive assim 
24horas por dia e não é, é apenas uma diversão, um 
trabalho á parte. A gente vive a nossa vida social, 
mas à noite, porque não ,fazer um extra digamos as-
sim. Mas isso não tem ligação com o lance de tipo, 
pessoas, se prostituírem. Isso não é uma forma de ven-
dermos o nosso corpo. A gente se diverte assim (A.A, 
2006, acervo pessoal).
Hoje em dia a coisa melhorou muito, quando eu co-
mecei era preso quase todo o final de semana. Eles me 
levavam pra cadeia e jogavam jato de água fria em 
mim, tiravam a minha roupa, ficavam rindo. Hoje 
em dia as pessoas respeitam um pouco mais, mas não 
é uma vida fácil (C.C, 2006, acervo pessoal). 
Por exemplo, não é todo mundo que quer namorar 
uma Drag Queen. É tipo, você virar pra pessoa e di-
zer: eu tenho uma coisa pra falar, ele pode estar te 
amando, mas depois no mínimo no mínimo, já dimi-
nuiu 50% do que gostava. Se gostava 100% pas-
sa a gostar metade. E aí tipo assim, você aprender a 
conviver com as pessoas sabendo que é namorado de 
Drag Queen, ou ela é madura o suficiente pra poder 
ignorar o preconceito de namorar uma Drag Queen 
e levar adiante ou passa o sentimento a diminuir e 
terminar completamente com a pessoa. Aí você passa 
a maior parte da sua vida sozinho do que namorando 
né (S.N., 2006, acervo pessoal). 

Todos esses depoimentos foram colhidos na minha 
etnografia.  Curiosamente, a epopeia desse trabalho 
começou depois que eu terminei de coletar dados no 
campo, mais precisamente nas apresentações que fiz. 
Para o meu horror, meus colegas de turma na época 
trataram o assunto de forma desprezível, rindo e fa-
zendo piadas enquanto eu apresentava os resultados. 
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Isso aconteceu também em um –pasmem – encontro 
de alunos que debatiam a diversidade sexual na aca-
demia. E algumas outras vezes em que insisti no tema 
– e talvez devesse ter insistido com mais veemência? 
No fim, eu nunca consegui publicar um artigo sequer 
sobre essa etnografia e o trabalho acabou engavetado. 

Para mim, enquanto acadêmica deveria ter sido 
frustrante. A questão é que eu aprendi TANTO com 
essa experiência que o fato dos meus colegas de pro-
fissão não reconhecerem a importância do debate que 
os transgêneros agregam à discussão de gênero e prin-
cipalmente no combate à intolerância, não me causou 
muito impacto. É, no fim das contas, apenas triste.  
Sabe o que seria legal? Seria legal que todas as pessoas 
que tivessem um preconceito, ou alguma dúvida, pu-
dessem vir na boate gay pra poder conhecer. Eu acho 
que eles chegariam a conclusão de que uma boate gay 
não é pura orgia, não é essa coisa vulgar [...] Sabe 
o que acontece? É que geralmente falam: “ah, tudo 
é sexo!” Eles acham que somos profanos. Mas não é 
assim. Na realidade, muitas das pessoas HT – os hé-
teros – são assim, mas eles escondem de certa forma 
e têm medo que as pessoas pensem isso deles. Porque 
você pode ver, se um homem pega 50 mulheres, ele é 
um bonitão. Se uma mulher pega 50 homens, ela é 

uma vulgar, piranha, vamos dizer assim. Então, na 
realidade, as próprias pessoas têm preconceito delas 
mesmas, têm medo delas mesmas. (A.J., 2006, acervo 
pessoal)

Depoimento surgiu numa conversa informal sobre 
preconceito, no dia que uma das Drags estava fazen-
do aniversário. Eu acho que ele sintetiza bem a úni-
ca conclusão com a qual eu cheguei no meu trabalho: 
não há padrão. Não há como pensar o ser humano 
dentro de caixas, porque ele é mais do que um este-
reótipo de comportamento. E por isso, o pré-conceito 
e a intolerância gerada por ele surgem única e exclusi-
vamente da falta de conhecimento que as pessoas tem 
sobre essas questões. A sexualidade como um tabu na 
nossa sociedade, engessou de tal forma todos os temas 
relacionados a ela que é muito difícil despir-se de con-
ceitos “naturalizados” na nossa cultura. Minha única 
dica para quem quer furar essa barreira da ignorância é 
pensar primeiro no elemento humano que há por trás 
de todo transgênero. Todos são, no fins, apenas hu-
manos. Com medos, angustias, amores e dores, como 
eu, como você, como nós, uns mais coloridos, outros 
mais cinzas. A diferença é o único padrão que nos une, 
quando o assunto é “ser humano”. 

assista: casal normal

http://www.youtube.com/watch?v=QgIrUIgdT-w


46

livros
 •Sexo e temperamento - Margareth Mead

•Gender Advertisements - Erving Goffman (EUA, Anchor Books, 1976)

•Usos e limites da categora gênero - Lygia M. Moraes (In: Cadernos PAGU, v11, 1990)

•Gênero: uma categoria útil de análise histórica - J. Scott (In: Educação e Realidade, V.15, n.2, Jul/Dez, 1990)

•Viagem solitária - João W. Nery (autobiografia do primeiro transhomem brasileiro)

indicações de livros e filmes
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filmes

Milk

Tootsie

The Birdcage - A Gaiola das 
Loucas

Tomboy

Profissão Drag Queen 
(documentário)

Transamerica

XXY

The Rocky Horror Picture Show

Priscilla, a Rainha do Deserto

Para Wong Foo, Obrigada por 
Tudo! 

http://www.imdb.com/title/tt0407265/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0109045/?ref_=nv_sr_2
http://www.imdb.com/title/tt0115685/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0114682/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0073629/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0084805/?ref_=nv_sr_1
http://www.youtube.com/watch?v=KrSSdojz9uw
http://www.imdb.com/title/tt0995829/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1013753/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1847731/?ref_=fn_al_tt_1
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Diversidade: Explora a identidade do indivíduo e nos estimula a considerarmos nós 

mesmos dentro da nossa comunidade, bem como da comunidade mais ampla.

Essa é a definição que o CISV apresenta em seu Passaporte sobre a área educa-

cional de Diversidade. Nesse sentido, é impossível deixar de destacar as identidades 

sexual e de gênero como aspectos muito íntimos no que se refere à formação da 

nossa personalidade. E, ainda que seja algo tão íntimo, somos cotidianamente postos 

em situações em que as comunidades de que participamos questionam  e oprimem 

qualquer expressão que seja desviante em relação aos padrões e aos papeis social-

mente definidos.

É importante ressaltar, ainda, que a Diversidade nem sempre é algo colorido e 

feliz – pode levar a conflitos, a diversas formas de violência e à violação de Direitos 

Humanos. A transfobia, a lesbofobia, a homofobia e o machismo são opressões que 

afetam, cotidianamente, pessoas de todas as classes sociais e que não podem deixar 

de ser encaradas como atitudes violentas.

Debater tais questões no nosso dia-a-dia – e, por que não, nos próprios espaços 

que o CISV oferece – é de suma importância quando se deseja construir uma socie-

dade mais justa e que respeite, de fato, os Direitos Humanos. Além disso, deve-se 

compreender o CISV enquanto um ambiente formado por indivíduos partícipes da 

sociedade e que, portanto, não está isento de reproduzir aquelas formas de violência.

Que essa discussão sobre a Diversidade Sexual e de Gênero não se encerre nesta 

página e que possa ser levada aos nossos programas educacionais e aos CISVianos, 

de modo geral, e que a Diversidade Sexual e de Gênero passe a ser compreendida e 

valorizada no nosso dia-a-dia de uma maneira mais efetiva e concreta.

Por que debater 
Diversidade Sexual e de 
Gênero no CISV
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Shaking 
Hands

2013_diversidade sexual e de gênero


