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“[...] cada vez que alguém sente o apelo da diferença em seu desejo, provavelmente terá de vencer 
séculos de repressão para chegar no epicentro do seu eu” 

(TREVISAN, 2018, p. 160) 
 

 
Um novo tempo há de vencer 

Pra que a gente possa florescer 
E, baby, amar, amar, sem temer 

Eles não vão vencer 
Baby, nada há de ser em vão 

Antes dessa noite acabar 
Baby, escute, é a nossa canção 

E flutua, flutua 
Ninguém vai poder querer nos dizer como amar 

(Música de Johnny Hooker e Liniker, composição Johnny Hooker) 
 
 

 

Dos eus 
(ou Poeta, o finge-dor) 
(ou Puta do escrever) 

 
Não sei se creio em poetas, os finge-dores. 

Fernando estava certo: essas pessoas dissimulam. 
Vendem eus como quem transplanta amor 

e de vis torres empurram Ismálias 
e não permitem acordar passarinhos 

e bulinam coisa linda mais cheia de graça 
e, loucos, cantam só porque o instante existe 
e a bucólicos Dirceus agenciam mil Marílias. 
E quando algum ludibriado pede satisfação 
pela pena que por vez aqui agride ou acolá, 

eis que dizem: 
- Não sou eu! Foi eu-lírico! 

- Cobra do eu-bíblico heresia anunciada. 
Por isso não me dou a tal gentalha; 

são homens de palavra mesmo não as tendo; 
quase puta diplomada, uma rameira do escrever. 

Mas réu confesso como eu transborda masoquismo 
e da cegueira faz-se o renascimento da luz: 

sou igual, camaleão; 
de sangue-tinta, sou irmão; 

brinco de tempo e senhor de vidas; 
faço carne do verbo-mor que no princípio barro era; 

semideus perfeito mesmo usa mesmo é muitas linhas. 
Convenhamos, papiro hoje cai melhor disfarce. 

Então sou lírico Ouroboros: 
produzo, pois, prosas e rimas 

querendo outros enganar; 
respiro, pois, Joões/Marias, 

teimando, sim, tudo inspirar. 
(MERGULHÃO, 2018, p. 84) 

 

 

 



 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho buscou discutir como a Literatura produzida por autores do grupo 
social LGBT+ pode servir de espaço para lugar de fala, para o discurso impulsionador 
da visibilidade, da representatividade desse grupo, bem como de espaço de 
construção identitária e de identificação no cenário LGBT+ amapaense. Para tanto, 
as perguntas norteadoras desta pesquisa buscam responder: 1 De que forma 
acontece a construção de um espaço do lugar de fala LGBT+ nas poesias dos autores 
amapaenses?; 2 Como a literatura pode ser um espaço para lugar de fala, identidade 
e representatividade?; 3 Como o discurso LGBT+ presente na poesia amapaense se 
traduz e constitui em espaço de identidade, resistência e dissidência através de 
imagens poéticas (PAZ, 1982) e outros conceitos literários? Assim, fundamentada em 
conceitos como discurso (FOUCAULT, 1996), lugar de fala (COLLINS, 1997; 
RIBEIRO, 2019); identidade, representação e representatividade (HALL, 2014; SILVA, 
2014; WOODWARD, 2014), escrevivência (EVARISTO, 2020), subjetividade 
(GUATTARI, 1992), dissidência (SILVA, 2020) entre outros, a pesquisa teve, como 
objetivo geral, analisar de que forma acontece a construção de um espaço do lugar 
de fala LGBT+ na poesia amapaense contemporânea LGBT+, através do conceito de 
imagem poética (PAZ, 1982) e da análise de três textos, de modo que seja possível 
colocar em debate como a poesia tem se tornado espaço de identidade, discurso e 
representatividade para a comunidade LGBT+. Nessa pesquisa de natureza 
bibliográfica, propomos a análise dos poemas “Particular”, de Andrew Oliveira (2016); 
“Intersecções”, de Lara Utzig (2019); e “Coletivo”, de Rodrigo Mergulhão (2018), que 
foram escolhidos levando em conta aspectos de engajamento, fatores político-sociais 
e visibilidade dos textos e dos autores. 
 
Palavras-chave: Literatura LGBT+. Literatura Amapaense. Imagem poética. 
Representatividade. Poesia. 
 

 



 
 

RÉSUMÉ 
 
Le présent travail a cherché à discuter comment la Littérature produite par les auteurs 
du groupe social LGBT+ peut servir d'espace pour un «lugar de fala», pour le discours 
qui renforce la visibilité, la représentativité de ce groupe, ainsi qu'un espace de 
construction identitaire et d'identification dans le scénario LGBT+ à Amapá. Ainsi, les 
questions directrices de ce travail cherchent à répondre: 1 Comment se fait la 
construction d'un espace pour le «lugar de fala» LGBT+ dans la poésie des auteurs 
d'Amapá?; 2 Comment la littérature peut être l'espace d'un «lugar de fala», d'identité 
et de représentativité? ; 3 Comment le discours LGBT+ présent dans la poésie 
d'Amapá traduit-il et constitue-t-il comme un espace d'identité, de résistance et de 
«dissidência» à travers des images poétiques (PAZ, 1982) et d'autres concepts 
littéraires? Ainsi, à partir de concepts tels que discours (FOUCAULT, 1996), «lugar de 
fala» (COLLINS, 1997; RIBEIRO, 2019); identité, représentation et représentativité 
(HALL, 2014 ; SILVA, 2014 ; WOODWARD, 2014), «escrevivência» (EVARISTO, 
2020), subjectivité (GUATTARI, 1992), «dissidência» (SILVA, 2020) entre autres, la 
recherche avait, comme objectif général, analyser comment se déroule la construction 
d'un espace de le «lugar de fala» LGBT+ dans la poésie d’Amapá contemporaine 
LGBT+, à travers le concept d'image poétique (PAZ, 1982) et l'analyse de trois textes, 
afin qu'il soit possible de les placer dans des débats sur la façon comme la poésie est 
devenue un espace d'identité, de discours et de représentativité pour la communauté 
LGBT+. Dans cette recherche bibliographique, nous proposons l'analyse des poèmes 
«Particular», d'Andrew Oliveira (2016); «Intersecções», de Lara Utzig (2019); et 
«Coletivo», de Rodrigo Mergulhão (2018), qui ont été choisis en tenant compte des 
aspects d'engagement, des facteurs politique-sociaux et de la visibilité des textes et 
des auteurs.  
 
Mots-clé: Littérature LGBT+. Littérature d’Amapá. Image poétique. Représentativité. 
Poésie.
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INTRODUÇÃO - “CARA DE HOMOSSEXUAL TERRÍVEL”: EXISTE LITERATURA 
LGBT+? POR QUE ESTUDAR CULTURA E PRODUÇÃO LGBT+? 
  

Fazer um trabalho acadêmico nunca foi tarefa fácil para mim (o fazer e o 

ambiente acadêmico se mostram, algumas vezes, muito cansativos e até mesmo 

tóxicos). Uma das coisas que sempre me incomodou foi justamente o excesso de 

regras, não por não gostar delas (até gosto e me divirto fazendo ajustes da ABNT), 

mas por enxergar o quão limitantes elas são.  

Pelos relatos familiares, sempre fui assim, de ir contra as regras, de me 

posicionar, de defender o que eu queria fazer, desde escolher que brincadeira ia 

acontecer nas reuniões com os amiguinhos até defender com unhas e dentes algo ou 

alguém em que/quem eu acreditava. “Essa aí vai ser advogada”, disseram alguns. 

Porém, escolhi ser professora e pesquisadora, por acreditar que é através da 

educação que podemos criar novas ideias, novas visões de mundo e quebrar regras 

e padrões impostos. Por isso escolhi também começar este texto “quebrando” uma 

antiga regra da pesquisa acadêmica: nesta introdução e em algumas partes do texto 

(principalmente nas notas de rodapé), não utilizarei a terceira pessoa, não serei 

“impessoal na linguagem” como nos é exigido, justamente por acreditar que é 

impossível ser completamente impessoal na maioria das coisas, principalmente em 

um trabalho tão específico como este. 

Nesse aspecto, me apoio sobre a Linguística Aplicada como parâmetro, 

principalmente nas ideias de Cosson (2016), que defende que não só podemos como 

devemos usar a primeira pessoa, pois isso faz tanto o leitor quanto autor se 

aproximarem do texto e também é uma forma de popularizar o acesso ao 

conhecimento.  

 Aqui destaco outro ponto: acesso ao saber. Outra regra milenar a ser quebrada, 

visto que sabemos que foram muitos anos de monopolização dos saberes pela igreja, 

pelos nobres, pelos homens, pelos brancos etc. De certa forma, ainda há essa 

monopolização e elitização da educação, considerando que menos da metade dos 

brasileiros concluiu o ensino básico1 (IBGE, 2019).  

 Outra consideração a se fazer (e a se pensar sobre) são todas as imposições 

das dominações existentes na sociedade e que marco desde já como outros padrões 

                                                           
1 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2019), apenas 48,8% dos brasileiros 
de 25 anos ou mais concluíram a educação básica e somente 17,4% completaram o ensino superior. 
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a serem quebrados: machismo, racismo, capitalismo, LGBTfobia. É preciso ser 

subversivo às regras dominadoras e limitantes para sobreviver e viver na sociedade 

atual. 

 Este texto é sobre isso tudo, para além de apenas um discurso, é sobre ter 

acesso à educação, é sobre lutar por direitos, é sobre ter direitos, é sobre amar, é 

sobre criar, é sobre ser representado, é sobre se sentir um ser humano e não apenas 

um objeto a serviço de alguém. São pessoas que precisam e merecem tomar as 

rédeas de suas vidas, seus corpos e suas culturas. Assim, retorno para uma afirmação 

de Cosson (2016):  

 
Gosto da ideia de que nosso corpo é a soma de vários outros corpos. Ao 
corpo físico, somam-se um corpo linguagem, um corpo sentimento, um corpo 
imaginário, um corpo profissional e assim por diante. Somos a mistura de 
todos esses corpos, e é essa mistura que nos faz humanos. As diferenças 
que temos em relação aos outros devem-se à maneira como exercitamos 
esses diferentes corpos. Do mesmo modo que atrofiaremos o corpo físico se 
não exercitarmos, também atrofiaremos nossos outros corpos por falta de 
atividade (COSSON, 2016, p. 15). 

 
 

 O que Cosson (2016) chama de corpos, poderia facilmente ser entendido, 

também, como identidade das diversas marcas sociais que nos atravessam e formam 

quem somos. Essa citação de Cosson (2016) também traz um ponto essencial para a 

criação deste trabalho, o corpo linguagem, o discurso que formamos e que nos forma, 

que marca ou até mesmo exclui, ou nas palavras de Foucault (1996): 

 
 

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de 
exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. Sabe-se 
bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em 
qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer 
coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo 
do sujeito que fala: temos aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, 
se reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que não 
cessa de se modificar. Notaria apenas que, em nossos dias, as regiões onde 
a grade é mais cerrada, onde os buracos negros se multiplicam, são as 
regiões da sexualidade e as da política: como se o discurso, longe de ser 
esse elemento transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a 
política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo 
privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. Por mais que o discurso 
seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam 
logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto não há 
nada de espantoso, visto que o discurso – como a psicanálise nos mostrou – 
não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, 
aquilo que o objeto do desejo; e visto que – isto a história não cessa de nos 
ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 
sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual 
nos queremos apoderar. 
 (FOUCAULT, 1996, pp. 9-10). 



13 
 

 
 

 Logo, discurso vai além de apenas um conjunto de palavras: discurso é poder, 

é tomar espaço, é (de)marcação de identidade2. Através da dominância histórica, foi 

definido que quem poderia falar e, consequentemente, ditar as regras da sociedade, 

seria o homem branco heterossexual de classe média e/ou alta, que aqui não se 

refere, necessariamente, a apenas um homem, mas sim às opressões que essa 

imagem representa. A fala, assim como o silêncio também, mostra os o “discurso” de 

Foucault (1996), o “lugar de Fala” de Collins (1997) e Ribeiro (2019), a “escrevivência” 

e o “corpo-voz” de Evaristo (2020), também envolve as concepções de identidade, 

diferença e representação de Hall (2014), todos os conceitos e discussões que serão 

abordados neste trabalho. 

 Tendo já abordado minha motivação para este trabalho, apresento outro 

aspecto importante dele: eu, a autora. Sou uma mulher cisgênero, bissexual (me 

descobri bi durante a construção deste trabalho, antes me considerava lésbica), pan-

afetiva e/ou pan-romântica, branca, nortista que nasceu no Pará, mas “se criou” no 

Amapá e é daqui, do estado do Rio Amazonas e da “capital morena” de Macapá, que 

me sinto filha. Também sou filha de uma mulher muito forte e cria de uma família 

majoritariamente composta por professores. Uma pessoa que carrega, como muitos, 

alguns traumas e abusos durante a vida, dentre eles, um caso de violência 

LGBTfóbica. A partir desta apresentação, torna-se mais clara minha motivação para 

escrever este trabalho. 

 Além disso, escrever se tornou um trabalho árduo, principalmente em 2020, 

ano da explosão da pandemia da COVID-19, que mexeu com a saúde mental de 

todos. Em meio a isso, também aconteceu outro fato importante de se destacar: o 

apagão do Amapá. Devido a um incêndio em uma subestação, o estado ficou sem 

energia elétrica por 22 dias, segundo o governo (G1 AMAPÁ, 2020), ou um pouco 

mais de um mês em alguns pontos, segundo relatos da população mais pobre 

(NOBRE, 2020a). 

 Houve muita disparidade entre as notícias do governo Bolsonaro e a realidade 

do Amapá durante o apagão. Bolsonaro e seu Ministro de Minas e Energia chegaram 

                                                           
2 Justamente por considerar a (de)marcação de identidade, bem como o silenciamento e o lugar de fala 
dos grupos identitários oprimidos (explico quem são durante esta Introdução) que dei prioridade, neste 
trabalho, para a utilização de autores LGBT+, negros, brasileiros, nortistas e/ou amapaenses, por 
acreditar que a perspectiva e a visão dessas pessoas se encaixam melhor na proposta deste trabalho. 
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a afirmar que a situação havia sido resolvida, quando apenas a população mais pobre 

continuava sem energia (NOBRE, 2020a). Além disso, também ocorreu repressão e 

violência por meio da Polícia Militar3 do estado, numa tentativa de acabar com as 

manifestações populares que cobravam soluções para a crise elétrica. Tudo foi 

noticiado por jornalistas independentes, já que os grandes veículos de informação 

estavam passando informações incorretas e/ou incompletas, ou sequer noticiavam o 

desespero do povo amapaense. A principal jornalista independente a cobrir o apagão 

foi Luiza Nobre (2020c), que utilizou suas redes sociais para passar notícias reais ao 

povo amapaense.  

 Considero que esses fatos são relevantes e por isso estão neste trabalho, uma 

vez que, como já afirmei anteriormente, buco utilizar o espaço acadêmico como lugar 

de luta, de manifestações, assim, aqui registro esse triste episódio na história do 

Amapá, que claramente marcou a invisibilidade do estado perante o resto do país. 

Literariamente, também se faz pertinente falar sobre esses assuntos, posto que o 

momento/contexto histórico influencia na construção da obra (CANDIDO, 2006), ou 

seja, os assuntos que vivenciei durante a escrita deste texto estarão presentes nele, 

direta e/ou indiretamente.  

 Portanto, retomada a questão literária, exponho um questionamento: afinal, por 

que escolher esse tema para uma dissertação de mestrado? Acrescento, também, o 

fato de que há pouquíssima produção científica que se ocupe da literatura e/ou da 

cultura LGBT+4, ou ainda, em debater sobre as manifestações e as demandas do 

grupo.  

Utilizo a palavra “cultura”5 conscientemente, e não “subcultura” como alguns 

autores (ERIBON, 2008; SILVA, 2012). Para isso, levo em conta o conceito de Santos 

(1987), que destaca duas concepções básicas sobre o conceito cultura, que são: a 

primeira, em que ele afirma que “cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a 

existência social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma 

                                                           
3 Destaca-se que a Polícia Militar do Amapá é a mais violenta e a que mais mata em todo o Brasil 
(VELASCO et al., 2020; NOBRE, 2020b). 
4 A sigla para denominar o movimento mudou muito durante os anos, passando de GLS (Gays, Lésbicas 
e Simpatizantes) para GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros), e hoje é muito comum 
utilizar LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Transexuais, Travestis e o “+” representa 
outras dimensões como Queer, Assexuais e Intersexos. Optou-se por utilizar LGBT+ neste projeto por 
ser a mais ampla e inclusiva, e por ser a sigla adotada por vários autores mencionados neste texto, 
como Vianna (2015), Green et al (2018), Lau (2018), Gorisch (2014) etc. 
5 Destaco que não me demorarei nesta discussão sobre cultura e subcultura, pois apesar de muito 
profícua, ela é extensa e tomaria espaço de outras discussões e conceitos mais relevantes ao trabalho. 
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sociedade” (p. 23-24); e a segunda concepção, na qual o autor explica que cultura se 

refere ao conhecimento, às ideias e crenças, assim como às maneiras que estes 

existem na vida social e que pertencem a uma esfera, a um domínio, da vida social. 

Então, compreende-se que cultura engloba toda e qualquer produção social, 

de um certo grupo ou povo, e dentro desta concepção de cultura estão contidos 

aspectos como língua, costumes, expressões artísticas e/ou culinárias etc. Portanto, 

sim, entendo6 que o grupo social LGBT+ já desenvolveu costumes, um dialeto7, suas 

próprias expressões artísticas, suas próprias festas etc., de forma tão vasta que 

variam de estado para estado, de país para país ou mesmo de geração para geração, 

constituindo uma cultura própria.    

Desse modo, a literatura pode ser incluída em ambas as concepções de Santos 

(1987), considerando que ela é tanto um conhecimento, uma ciência em si, quanto é 

a expressão cultural de um povo ou grupo. Em consonância com Santos (1987), Lajolo 

(1987) afirma que a obra literária é um objeto social, além de ser fruto de uma cultura 

ou um grupo, ou seja, pode se considerar literatura como linguagem e como produção 

social, podendo ser representativa de um grupo, espaço para lugar de fala (RIBEIRO, 

2019) desse grupo e também engajada com alguma discussão ou temática (no caso, 

grupo e temática LGBT+). 

É imprescindível, portanto, discutir a produção cultural desse grupo e como esta 

pode servir de espaço para lugar de fala para o discurso impulsionador da visibilidade, 

da representatividade deste grupo, de espaço de construção identitária, de 

identificação. Mais especificamente, discutir literatura enquanto espaço para a 

construção de lugar de fala para a comunidade LGBT+ no meio amapaense: de que 

forma o discurso LGBT+ aparece na poesia amapaense, de que forma a construção 

da dissidência é trabalhada nas obras LGBT+. Sendo assim, surgiram as seguintes 

perguntas norteadoras desta pesquisa: 1 De que forma acontece a construção de um 

espaço do lugar de fala LGBT+ nas poesias dos autores amapaenses?; 2 Como a 

literatura pode ser um espaço para lugar de fala, identidade e representatividade?; 3 

Como o discurso LGBT+ presente na poesia amapaense se traduz e se constitui em 

                                                           
6 Discutido no capítulo “Na minha época não existia isso!”: O Contexto Histórico LGBT+. 
7 Refiro-me ao dialeto Pajubá, criado e/ou adaptado por homossexuais e travestis. Surgiu na ditadura 
e tem origem no ioruba e no nagô, hoje é conhecido como “dialeto LGBT+” ou “linguagem LGBT+” 
(ELER, 2018).  
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espaço de identidade, resistência e dissidência através de imagens poéticas (PAZ, 

1982) e outros conceitos literários? 

 Assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar de que forma acontece a 

construção de um espaço do lugar de fala LGBT+ na poesia amapaense 

contemporânea LGBT+, através do conceito de imagem poética (PAZ, 1982) e da 

análise de três poesias selecionadas: Particular, de Andrew Oliveira (2016), 

Intersecções, de Lara Utzig (2019) e Coletivo, de Rodrigo Mergulhão (2018). 

 Para além do saber e fazer científico, o presente trabalho também é uma busca 

pessoal por representatividade, por compreensão e conhecimento do meu próprio 

grupo identitário, é uma tentativa de defesa da arte literária como espaço cultural, 

como espaço de luta, de discussão e de crítica político-social. 

 Considero necessário e importante discutir a literatura amapaense, a literatura 

LGBT+ e, neste caso, a literatura LGBT+ amapaense, pois é uma forma de discutir e 

dar espaço para essas produções, para esses autores, para que cada vez mais 

leitores possam ter acesso a esse tipo de literatura e, assim, não somente incentivar 

a leitura, como também usar a literatura como um “lugar a salvo”, como fonte de 

informações e como espaço para lugar de fala e identidade.  

 Com a explosão8 da cultura gay9 nas décadas de 60 e 70, surgiram os termos 

“Literatura Gay” e “Literatura Homoerótica” (PINTO, 2003). Em seguida, começaram 

a ser utilizados também os termos “Literatura GLS”, “Literatura Lésbica” e “Literatura 

Homossexual”, para, só mais recentemente, pensarmos em “Literatura Trans” e 

“Literatura Travesti” (TREVISAN, 2018). 

 Alguns autores afirmam inclusive que a literatura escrita por homossexuais 

(aqui acrescento LGBT+ como um todo) e/ou de temática homoerótica (acrescento 

temática LGBT+) existem desde os primórdios da humanidade, coincidindo com a 

história da Literatura em si (PINTO, 2003; TREVISAN, 2018; LEMOS, 2003). 

 Como definir que determinada literatura é LGBT+? Há o parâmetro habitual, 

que é temática e/ou autor LGBT+ (SILVA, 2020), que considero neste trabalho. Há a 

concepção de Silva (2012), que também considero (com ressalvas) para análise, na 

qual é o desejo homossexual que define o que ele chama de Literatura Gay. O autor 

                                                           
8 Abordado no capítulo “Na minha época não existia isso!”: O Contexto Histórico LGBT+. 
9 Note que a primeira a ser reconhecida foi a cultura gay e a literatura gay, por ainda existir uma 
dominação do patriarcado, que age mesmo através dos próprios oprimidos, que também podem se 
transformar em opressores. 
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fala de desejo em dois sentidos: o ímpeto, vontade, impulso sexual, físico e como 

modo ou estilo de vida.  

 Em consonância com Silva (2012), o autor Carvalho afirma: 

 
Em termos de linguagens, o homoerotismo se manifestaria numa poética do 
olhar, na insinuação de formas, na dança dos gestos e na possibilidade do 
encontro. O complicado é traduzir esses códigos para a literatura, é expressar 
o desejo por meio das palavras (CARVALHO, 2003, p. 32). 
 
 

Portanto: 

 
[...] a vontade de até a consumação do ato em si, passando por todo um ritual 
espiritualizado que segrega, neste momento, as ideias preconcebidas no 
plano cultural de que a relação gay confina-se única e exclusivamente no 
ideal de materialização da conjunção carnal. As sensações descritas no 
trecho em pauta apontam para vários outros momentos da obra que 
funcionam em favor da construção de um argumento que sustenta a ideia de 
uma literatura gay ou de temática homoerótica sem apelar apenas para o fator 
político (SILVA, 2012, p. 96). 
 
 

Silva (2012) defende a questão da não necessidade do político presente na 

literatura e varia entre os termos “Literatura Gay” e “Literatura Homoerótica”. Acredito 

que, na conjuntura em que vivemos atualmente, é quase impossível não haver um 

fator político na Literatura LGBT+, pois o simples fato de existirmos já é um ato de 

resistência e, por isso, é um ato político. 

Além disso, o autor menciona o fato de que nas “ideias preconcebidas” da 

sociedade, a relação gay só ocorre quando há consumação carnal. Esse tipo de “pré-

conceito” reforça o estereótipo do gay promíscuo, o que leva também à ideia de ligar 

homossexuais à pedofilia, que algumas religiões propagam. É por isso que acredito 

que o termo “Literatura Homoerótica” ou “Homoerotismo” não nos atende mais, pois 

carrega uma construção estereotipada e limitante, já que parece afirmar que toda 

produção LGBT+ será de cunho erótico (o que não é verdade). 

Existe a Literatura Homoerótica, claro, para definir as obras literárias que 

realmente possuem cunho erótico, mas esse termo não deveria ser utilizado para 

definir a literatura da comunidade LGBT+ em geral. No entanto, por que falo de 

“geral”? Da mesma forma que falamos de Literatura Brasileira e Literatura 

Amapaense, uma existe sem a outra, mesmo que a Literatura Amapaense esteja 

contida na Literatura Brasileira.  

Trata-se, obviamente, de olhares diferentes, focos diferentes, por isso que 

continuam existindo “Literatura Homoerótica” (CARVALHO, 2003), “Literatura Gay” 
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(SILVA, 2012), “Literatura Lésbica” (SANTOS, 2003), “Literatura Trans” 

(RODRIGUES, 2017) e todas estão contidas na Literatura LGBT+ (MOIRA & 

NASCIMENTO, 2020), termo que escolhi para usar neste trabalho, pois acredito que 

seja mais abrangente. Além disso: 

 
[...] evidencia-se que não apenas o fator político determina a cristalização de 
uma obra/autor: em tempos de visibilização do sujeito gay, de “demarcação 
de territórios”, da busca pelo status da gay culture, gay power, a questão 
política e a dominante, quando ou se comparada à questão estética [...] 
(SILVA, 2012, p. 86). 
 
 

O que Silva (2012) afirma, no trecho acima, ser “demarcação de território”, é o 

que considero ser o lugar de fala LGBT+ (o que será aprofundado no capítulo 2, tópico 

2.1). O autor ainda se refere aos termos “gay culture” (ou “cultura gay”) e “gay power” 

(ou “poder gay”), que se trata, respectivamente, do que anteriormente chamei de 

Cultura LGBT+ e da força, da resistência, do orgulho de ser LGBT+. Todas essas 

questões, portanto, superam o “valor estético” da obra. Assim: 

 
Os textos brasileiros de temática homoerótica, principalmente os que não se 
preocupam com questões de ordem estética, são publicados tendo-se em 
vista o mesmo raciocínio: o valor político, nesta perspectiva, desarma o valor 
estético, porque parece ser, no momento de ascensão dessa literatura, mais 
importante a visualização de um grupo identitário com desejos, costumes, 
aspectos psíquicos, modos de vida, formas diferentes de narrar o Outro e a 
si, de se perceber e de se mostrar, de representar e de ser representado do 
que investir (até que ponto há, na verdade, investimento nessa área?) num 
fator que pouco interessa a um público afeito, neste instante, a “sair do 
armário” de toda e qualquer forma (SILVA, 2012, p. 102). 
 
 

Aqui utilizo “valor estético” entre aspas, pois é outro aspecto questionável: 

quem determinou o que é tido como “obra que tem valor estético”? O cânone literário? 

E quem criou o cânone literário? O mesmo grupo dominante, logo, o cânone é fruto 

de opressões. Séculos se passaram até que uma mulher pudesse ser uma autora 

literária, o mesmo serve para os LGBT+, uma vez que só poderiam desfrutar do direito 

de publicar e de se chamar “autor/autora/autore” se escondessem sua identidade, sua 

sexualidade, sua afetividade.  

O valor político nos interessa mais nas produções LGBT+, pois podem, como 

Silva (2012) afirmou, contribuir para a ascensão da nossa literatura, para ter acesso a 

diferentes narrativas, para perceber, reconhecer, evidenciar os costumes LGBT+, os 

modos de vida, para compreender (ou ao menos tentar compreender) a visão de 

mundo do outro e do eu. 
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Para encerrar a discussão desta introdução e passar para os aspectos teóricos 

e analíticos deste trabalho, apresento uma citação não muito curta, mas muito bonita 

e completa, da autora Natalia Borges Polesso, mulher lésbica e pesquisadora de 

literatura, que é extremamente importante para o cenário da literatura LGBT+ 

brasileira atual e que resume uma boa parte do que penso e do que foi dito aqui no 

trecho de um artigo: 

 
Uma vez um jornalista me perguntou se acaso eu escrevia com minhas 
genitais. Ele também se apressou em responder e concluir que se não 
escrevíamos com nossas genitais, não poderia existir uma literatura lésbica, 
tampouco hétero. Não? Eu escrevo com meu corpo inteiro. Escrevo com ele, 
escrevo com seus gestos e ações. Escrevo com as sensações que o 
acometem e seus impulsos nervosos também. Escrevo com as opressões 
que o interceptam. Escrevo com os prazeres. Minhas mãos são lésbicas, 
minha cabeça é de mulher lésbica, meus olhos, quando olham pela janela, 
são olhos de uma mulher lésbica, meus pés, quando percorrem espaços, 
levam um corpo lésbico, respondi, não solicitada. As lésbicas não estão 
submetidas ao desejo erótico do masculino. As lésbicas podem ser livres e 
não apontam seu desejo ao masculino. As lésbicas não se conformam com o 
falo. Para as lésbicas, a premissa falocêntrica é ignorada no que tange ao 
desejo. E o falo, em vez de masturbado, é perturbado. A perturbação do falo 
nunca causa preocupação às lésbicas, em última instância, causa riso. Esse 
riso rebelde é parte.  
Lésbicas são compostas de rebeldia.  
É com esta rebeldia que escrevo. É ela que se entranha no meu gesto. É a 
rebeldia que esfrega minha caneta numa folha branca, é a rebeldia que faz 
meus dedos oscilarem no teclado, é a rebeldia que faz minha língua procurar 
a palavra úmida, a palavra túmida, a palavra viva, a palavra rósea, a palavra 
minha, a palavra rompida e amorosa.  
É com esta ruptura que escrevo. É ela que me afasta, que me brecha, que 
me frincha, que me fenda, que me racha, que me rasga, que me greta, é por 
essa ruptura que sou grata.  
É com essa gratidão que escrevo.  
Não pensar a identidade em camadas, mas como uma liga. Não quero dizer 
amálgama, porque, apesar do som amolecido, é uma liga metálica. Quero 
pensar numa fluidez maior das ações do desejo, mas quero também ser 
política.  
É com política que escrevo. É ela que me pulveriza e galvaniza, ela que me 
põe em relação, que me estabelece e desestabiliza.  
Contudo, não somos abstrações discursivas, tampouco somos a distinção 
cartesiana. Não somos o binarismo fundamental corpo-mente. Não somos 
apenas como nos pensamos senão a materialidade desse fenômeno. Sou 
corpo pensante no mundo. Sou mulher. Sou lésbica. Sou escritora lésbica no 
mundo. No mundo sou com todes e, por vezes, ocupamos o mesmo espaço, 
mesmo contra as leis da física, porém ocupamo-lo de mil formas diferentes e 
compartilhadas (POLESSO, 2020, p. 11). 

 
 

A autora se refere às lésbicas, porém o mesmo vale para LGBT+ em geral: falar 

de LGBT+ é falar de identidade, de sexualidade, de afetividade, de cultura, é falar de 

quem somos. E nós somos rebeldia, somos ruptura, somos resistência, somos fortes, 
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somos lindos/lindas/lindes do jeito que somos e não estamos 

sozinhos/sozinhas/sozinhes. 

Considerando todos os aspectos citados acima, decidi construir este trabalho 

não apenas enquanto trabalho acadêmico, mas como uma forma de manifestação 

política e crítica, uma forma de subversão à realidade preconceituosa que ainda 

vivemos atualmente. Como afirma Conceição Evaristo, uma das mais importantes 

autoras brasileiras da atualidade (e uma das que utilizo neste trabalho): 

 
Meu texto literário não é inocente, a crítica e os ensaios são menos inocentes 
ainda. Creio que se há uma produção, pelo menos a meu ver, que fica muito 
difícil você traçar entre a cidadã/cidadão e a escritora/escritor é a de nossa 
autoria [sic]. Particularmente, não faço questão de separar: aqui está a 
escritora Conceição Evaristo e aqui está a cidadã Conceição Evaristo. Não 
separo. Quando me debruço para construir uma ficção, uma narrativa ou um 
poema, um texto ensaístico, não me desvencilho da minha condição de cidadã, 
negra, brasileira, viúva, mãe de Ainá… Toda a minha subjetividade é a 
subjetividade da escritora. E essa subjetividade, creio, contamina tanto o 
assunto que escolho para escrever, as personagens criadas, o enredo, como 
o próprio uso da linguagem. Para mim, o trabalho com a linguagem caracteriza 
a obra da autora/autor. Busco muito cuidar desse aspecto por meio da escolha 
das palavras, do modo de construção frasal, da carga simbólica levada para o 
texto etc. (EVARISTO, 2020, pp. 41-42) 
 
 

Sendo assim, todos os títulos, capítulos10, poemas etc., foram escolhidos 

pensando nisso, pensando de uma forma a contemplar e expor a minha subjetividade, 

posicionamentos políticos, identidades etc., sempre buscando fazer um paralelo com 

a linguagem da minha comunidade (Pajubá) e referências a citações, músicas que 

abordem de alguma maneira a temática LGBT+, mesmo que negativamente, para ser 

possível refutar a afirmação preconceituosa ou celebrar a manifestação identitária do 

grupo social LGBT+.  

Portanto, a citação “Cara de homossexual terrível” do título do trabalho e desta 

introdução, faz referência a uma fala do (des)Presidente Jair Bolsonaro quando tentou 

“atacar11” um jornalista que fazia perguntas sobre o envolvimento de Flávio Bolsonaro 

em um esquema de lavagem de dinheiro (COLETTA, 2019).  

O primeiro capítulo traz a famosa frase “Na minha época não existia isso!”, que 

vários LGBT+ já escutaram por aí de pessoas mais velhas e preconceituosas, que 

                                                           
10 Sabemos que, segundo a NBR 6024/2012, o termo correto é “seção”, mas optei por usar “capítulo” 
por questão de facilitar a compreensão e pela popularidade do termo. Assim sendo, trato as “seções 
primárias” como “capítulos” e as “seções secundárias” como “subtópicos”. 
11 Entre aspas, pois não considero a palavra “homossexual” como um xingamento, como pareceu ser 
a intenção do falante. 
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tentam deslegitimar nossa existência. Por isso escolhi fazer dele um capítulo histórico, 

afirmando que nós já existíamos muito antes da “época” à qual os LGBTfóbicos se 

referem. Os subtópicos são “Maricona BR” e “Maricona Tucuju”: utilizando a palavra 

“Maricona”, que no dialeto Pajubá significa “homossexual com mais de 50 anos” ou 

“bicha velha”; dividindo em dois: “BR” para o contexto Brasileiro e “Tucuju” (termo que 

remonta à etnia indígena Tucuju, que se popularizou como uma forma de falar 

“amapaense” e/ou “nortista”) para o contexto amapaense. 

O segundo capítulo se chama “Balbúrdia”, em referência a uma fala de 

Abraham Weintraub, ex-Ministro da Educação, que afirmou que ia cortar a verba das 

universidades federais que estivessem “fazendo balbúrdia”. Por “balbúrdia, referia-se 

a manifestações partidárias, utilizando como exemplo “sem-terra no campus” (R7 

EDUCAÇÃO, 2019a). Weintraub teve que recuar na decisão depois das 

manifestações contra os cortes (R7 EDUCAÇÃO, 2019b) e a palavra “balbúrdia” 

passou a ser utilizada nas redes sociais para divulgar a verdade sobre o que acontece 

nas universidades, falando de trabalhos científicos e contribuições sociais (R7 

EDUCAÇÃO, 2019c). Também há um subtópico intitulado “Pajubá”, fazendo 

referência ao dialeto LGBT+. 

No capítulo 3, a conhecida frase “Será que ele é?” vem no título, lembrando a 

marchinha de Carnaval Cabeleira do Zezé, cuja letra diz “Olha a cabeleira do Zezé / 

Será que ele é?”, além de “Parece que é transviado / Mas isso eu não sei se ele é” 

fazendo uma dupla e preconceituosa insinuação de que por ter cabelo grande, o Zezé 

seria homossexual. A composição de João Roberto Kelly e Roberto Faissal ainda 

chega ao ápice do absurdo quando incentiva, quase ordenando, uma violência ao 

corpo de Zezé com o trecho “Corta o cabelo dele!” cantado repetidas vezes. Neste 

mesmo capítulo, apresentarei a análise dos poemas “Particular” (2016), “Intersecções” 

(2019) e “Coletivo” (2018), de, respectivamente, Andrew Oliveira, Lara Utzig e Rodrigo 

Mergulhão, todes LGBT+, mas, claro, com diferentes histórias e realidades.  

Finalmente, as considerações finais foram intituladas como “Saindo do 

armário”, expressão conhecida no mundo LGBT+ que designa o momento e o ato de 

uma pessoa se assumir enquanto LGBT+, seja para a família, para os amigos e/ou 

para si mesmo. Além disso, as referências foram denominadas como “Kit Gay”, 

fazendo referência a outra polêmica preconceituosa de Jair Bolsonaro (ver capítulo 2). 
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1 “NA MINHA ÉPOCA NÃO EXISTIA ISSO!”: O CONTEXTO HISTÓRICO LGBT+ 

 

 Foi na madrugada do dia 28 de junho de 1969 que um grupo de policiais invadiu 

o bar Stonewall Inn, nos Estados Unidos. O lugar era frequentado pela comunidade 

LGBT+12 e constantemente recebia visitas da polícia, que prendia, agredia e 

humilhava os frequentadores, afirmando que os mesmos cometiam crimes “contra a 

natureza”, ou seja, se vestirem com roupas que não eram reconhecidas como a 

designação de gênero de nascença e/ou ter relações com pessoas do mesmo 

sexo/gênero (AMORIM, 2016).  

 Até que, já cansados da perseguição, as pessoas LGBT+ presentes naquela 

noite se revoltaram contra a ação da polícia, resistiram às tentativas de prisão e 

reagiram aos ataques violentos. Pessoas como as ativistas Sylvia Rivera e Marsha P. 

Johnson (ambas mulheres transgênero) estiveram na linha de frente dessa rebelião 

que ficou conhecida como “Revolta de Stonewall” (GORISCH, 2014).  

 
 
 

 
 

                                                           
12 Utilizo a sigla LGBT+ anacronicamente, mesmo que o termo utilizado na época de Stonewall fosse 
diferente, por acreditar que esta sigla é a que melhor atende à diversidade das pessoas que 
frequentavam o bar. Além disso, optei por usar a sigla LGBT+ durante todo o texto, pois, em 
consonância com Gorisch (2014), considero ser a mais abrangente, direta e, ao mesmo tempo, de fácil 
pronunciação e compreensão. Destaco que existem muito textos e militantes que defendem o uso da 
sigla LGBTQIAP+, que também atende várias identidades, porém é de difícil pronúncia, o que por vezes 
deixa o movimento inacessível a outros meios sociais. 
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Imagens 1 e 2, respectivamente: (1) Fachada do bar Stonewall Inn, fotografia de 1969, ano da 

revolução. (2) Página Inicial do monumento virtual Stonewall Forever. Fonte: 
https://stonewallforever.org/.13 

 
 

Stonewall, sem dúvidas, marcou a história LGBT+, não só dos Estados Unidos, 

mas do mundo. Porém, a existência e a resistência de pessoas LGBT+ é registrada 

desde os primórdios da raça humana. Muito antes de Stonewall já havia a Ilha de 

Lesbos, havia Alexandre o Grande, Leonardo da Vinci14 e muitas outros marcos e/ou 

personalidades LGBT+ pelo mundo. No Brasil, por exemplo, existem registro de 

pessoas transgênero e homossexuais desde o período Colonial.  

No entanto, a história das pessoas LGBT+ no país ainda é deixada à margem, 

esquecida. O mesmo (ou pior) acontece com a história dessas pessoas nos pequenos 

estados da federação, como por exemplo, o Amapá, que enfrenta diariamente 

invisibilização por parte dos outros estados, com a sua cultura sendo considerada 

“menor”, com pouco espaço na mídia ou no cânone literário nacional. Logo, nada mais 

                                                           
13 Descrição de imagem 1 e 2: Imagem 1 mostra a fachada do bar Stonewall Inn, a foto está em preto 
e branco, se trata de prédio pequeno, com uma parte da parede feita de tijolos, há também uma placa 
luminosa com o nome do bar e algumas pessoas na frente; Imagem 2 mostra uma foto colorida da 
cidade de Nova York, com os prédios e o céu da cidade, além de uma explosão de brilho com várias 
cores surgindo do meio da cidade. Está escrito “Stonewall Forever” em uma fonte maior, em uma fonte 
menor está escrito “A Living Monument to 50 Years of Pride” e “Enter the Monument”, que 
respectivamente, seriam traduzidos livremente para “Stonewall para sempre”, “Um Monumento vivo 
para os 50 Anos de Orgulho” e “Entre no Monumento”. 
14 Lesbos é conhecida dentro da história e da mitologia grega por ter sido uma ilha em que a população 
era majoritariamente (e em alguns momentos da história, completamente) dominada e composta por 
mulheres, e que elas se relacionavam entre si, daí a origem da palavra “lésbica”; Alexandre o Grande, 
figura histórica, conquistador e imperador da Macedônia, aparece em vários relatos históricos como 
homossexual; Leonardo da Vinci, figura histórica, grande pintor e inventor,  foi acusado e preso por 
sodomia, pois na época em que viveu ainda se usava esse termo e a homossexualidade ainda era 
considerada crime em seu país. Apenas três exemplos de vivências LGBT+ na história mundial, dentre 
tantos outros, indicando que tais pessoas sempre existiram, ao contrário do que afirmam os 
conservadores na frase “na minha época não existia isso”, escolhida como título deste capítulo.  
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justo do que discutir essa história e os processos nacionais e estaduais pelos quais 

os sujeitos LGBT+ são marcados. 

 

 

1.1 “Maricona BR”: história LGBT+ no Brasil 

 

 Ao contrário do que muitos pensam, a vivência LGBT+ não é uma coisa 

recente, muito menos uma moda. No Brasil, por exemplo, existem registros de 

pessoas LGBT+ desde o período colonial (TREVISAN, 2018). Para além, já havia 

registros de pessoas LGBT+ mundo afora, como será abordado a seguir. 

Segundo Trevisan (2018, p. 65), o registro mais antigo de homossexualidade 

e/ou transexualidade no Brasil foi feito pelo padre Pero Correa, que em 1551 

descreveu mulheres indígenas que “executavam” papéis considerados masculinos, 

“as tríbades” (termo paracientífico), afirmando que estas eram casadas com outras 

mulheres e exerciam “ofícios de homens”.  

Em 1576, Pero Magalhães de Gândavo também descrevia homossexualidade 

feminina em meio aos índios Tupinambá, com as mesmas descrições: exerciam 

ofícios considerados masculinos, não se portavam como “mulheres”, iam para guerra, 

para caçadas e tinham suas esposas. O mesmo foi descrito por Gabriel Soares de 

Sousa, em 1587, afirmando que “umas mulheres que dizem ter uma só teta, que 

pelejam com arco e flecha, e se governam e regem sem maridos” (TREVISAN, 2018, 

p. 66). 

Antes disso, em 1446 foram publicadas as Ordenações Afonsinas, uma das 

compilações jurídicas da coroa portuguesa, apresentando a sodomia como crime 

passível de fogueira para os homens condenados (TREVISAN, 2018). Elas foram 

baseadas no medieval Livro de Leis e Posturas. Nas Ordenações, sodomia era 

descrita como o “pecado de todos o mais torpe, sujo e desonesto” (TREVISAN, 2018, 

p. 161). 

 Em 1521, já com a colônia instaurada, Portugal publica as Ordenações 

Manuelinas, uma atualização do compilado de leis e que é considerado o mais antigo 

Código Penal aplicado ao Brasil. Nesse, foi determinada nova pena para sodomia: 

além da pena de fogueira, agora também era implementado o confisco dos bens do 

sodomita, bem como era declarada infâmia sobre seus descendentes (TREVISAN, 

2018, p. 161). 
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 A última dessas ordenações a ser publicada, As Ordenações Filipinas, de 1603, 

determinava que mulheres também poderiam ser sodomitas e, logo, poderiam ser 

punidas pelas suas práticas. A pena continuava a mesma: fogo para os condenados, 

confisco de seus bens e infâmia sobre seus descendentes (TREVISAN, 2018, p. 161). 

As Ordenações Filipinas foram utilizadas no Brasil por mais de dois séculos. 

 Apenas em 1707 acontece uma atualização no código de leis, quando ocorre o 

Sínodo15 Baiano e que dá fruto à publicação das Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia, válidas até 1900. Nestas, foi definido que, quando houvesse 

suspeita ou denúncia de sodomia, a igreja deveria abrir investigação e a punição 

poderia ser exílio e/ou multa para o/a sodomita (TREVISAN, 2018). 

Ainda em 1780, na vigência das Constituições Primeiras do Arcebispado da 

Bahia, foi promulgado um decreto que proibia que mulheres atuassem, que 

participassem nos palcos de teatro. Os comediantes, atores, artistas em geral, não 

eram vistos com bons olhos pelos portugueses. Assim começa o que, segundo 

Trevisan (2018, p. 221-237), seriam as “reminiscências da cena travestida”: as 

apresentações teatrais precisavam continuar, logo, os papéis femininos eram todos 

feitos por homens, desde os autos catequéticos dos Jesuítas, até às comédias. Assim, 

marca-se o início do travestismo no Brasil. 

Em teoria, ser homossexual deixou de ser considerado crime no Brasil em 

1830, quando foi sancionado o Código Criminal Brasileiro e, finalmente, retirou-se a 

palavra “sodomia” e concedeu-se o direito de homossexuais terem relações, desde 

que ocorressem entre adultos, com consentimento, porém apenas em lugares 

privados.  

No entanto, foi neste mesmo código que surgiram os crimes de “ofensa à moral 

e aos bons costumes”, com uma descrição vaga, o que permitia que qualquer 

“ocorrência por homossexualidade” fosse enquadrada nesse tipo de crime, fazendo 

com que, na prática, o cenário permanecesse o mesmo de antes. 

 Então, em 1869, o LGBT torna-se inimputável juridicamente, pois foi quando 

criou-se a figura clínica e patológica do homossexual e do “homossexualismo” 

(destaca-se o emprego do sufixo “ismo”, que designa doença). Sobre isso, Trevisan 

(2018) explica que 

 

                                                           
15 Sínodo é uma assembleia, uma reunião que acontece de forma periódica, que envolve párocos e 
bispos da igreja católica. Normalmente é convocada e presidida pelo Papa. 
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[...] os estudiosos buscavam conhecimento de todos os aspectos da 
sexualidade desviante. Mas, para viabilizar suas abordagens, era necessária 
uma definição rigorosamente científica. Surgiu então a figura clínica do 
homossexual, termo lançado pela primeira vez em 1869, na Alemanha, pelo 
médico austro-húngaro Karl Maria Kertbeny, e desde então amplamente 
utilizado pela ciência, inclusive no Brasil. A instauração do homossexualismo 
enquanto categoria científica pretendia a obtenção de enfoques mais 
rigorosos e menos subjetivos. [...] verificando-se que se tratava de uma 
anomalia caracterizada por uma preferência, do ponto de vista sexual [...] o 
objetivo era rigorosamente o mesmo: alcançar uma definição científica para 
que o especialista pudesse intervir, física ou psicologicamente, contra a 
anomalia (TREVISAN, 2018, p. 173). 
 
 

 Entre os séculos XIX e XX, o Brasil vive o período do Higienismo: a ciência 

médica moderna era tida como “aparato normatizador” (COLOMBANI E MARTINS, 

2017), e era usada a serviço do Estado que, beirando a radicalização, queria 

enquadrar os seres humanos em classificações extremas como “saúde-doença, 

normal-anormal, ordem-desordem, louco-não louco e por fim, raças superiores-

inferiores. [...] marginalizou-se desde então o diferente, vendo-o como algo a ser 

combatido e eliminado” (COLOMBANI E MARTINS, 2017, p. 280).   

 Os higienistas (e o Estado) estavam preocupados com o bem-estar social, com 

as normas estabelecidas e com a manutenção do status e das relações de poder e a 

partir desse pensamento criou-se a figura patológica do homossexual (e de todos os 

outros LGBT+). A doença tomava forma de problema social e assim, o homossexual 

se tornou quase uma espécie própria (MENDES, 2018) a ser estudada, analisada, 

tratada e extirpada. 

Na ideologia higienista, se instala a base do Naturalismo brasileiro. A literatura 

nacional já apresentava traços do Determinismo no Realismo e, então, no Naturalismo 

consolida-se o tripé determinista: raça, meio social e o momento histórico (PAGNAN, 

2010). 

Já no Naturalismo, o ser humano é visto, ainda mais, como um animal movido 

por instinto. Os escritores naturalistas, através de sua objetividade científica, buscam 

estudar e analisar a coletividade humana, focando no caráter psicológico. 

Consideravam o enredo de suas obras como prova determinista, vendo a produção 

literária tal qual produção acadêmica e, por isso, alguns romances foram chamados 

de romances de tese (PAGNAN, 2010). 

Sobre esse período histórico-literário, Bosi (2013) afirma: 

 
A atitude de aceitação da existência tal qual ela se dá aos sentidos desdobra-
se, na cultura da época, em planos diversos mas complementares: a) – no 
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nível ideológico, isto é, na esfera de explicação do real, a certeza subjacente 
de um Fado irreversível cristaliza-se no determinismo (da raça, do meio, do 
temperamento...); b) – no nível estético, em que o próprio ato de escrever é 
o reconhecimento implícito de uma faixa de liberdade, resta ao escritor a 
religião da forma, a arte pela arte, que daria afinal um sentido e um valor à 
sua existência cercada por todos os lados. O supremo cuidado estilístico, a 
vontade de criar um objeto novo, imperecível, imune às pressões e aos atritos 
que desfazem o tecido da história humana, originam-se e nutrem-se do 
mesmo fundo radicalmente pessimista que subjaz à ideologia do 
determinismo. [...] O Realismo se tingirá de naturalismo, no romance e no 
conto sempre que fizer personagens e enredos submeterem-se ao destino 
cego das “leis naturais” que a ciência da época julgava ter decodificado; [...] 
Tentando abraçar de um só golpe a literatura realista-naturalista-parnasiana, 
é uma grande mancha pardacenta que se alonga aos nossos olhos: cinza 
como o cotidiano do homem burguês, cinza como a eterna repetição dos 
mecanismos de seu comportamento; cinza como a vida das cidades que já 
então se unificava em todo o Ocidente. E é a moral cinzenta do fatalismo que 
se destila na prosa de Aluísio Azevedo, de Raul Pompeia, de Adolfo Caminha, 
ou na poesia de Raimundo Correia. E, apesar das meias-tintas com que a 
soube temperar o gênio de Machado, ela não será nos seus romances 
maduros menos opressora e inapelável (BOSI, 2013, p. 178-179). 

 
 

Através da ideia do Determinismo os escritores realistas-naturalistas 

reforçavam o ideal do Higienismo, oferecendo mais material, por meio dos romances 

e folhetins, para que fosse possível julgar “dignos e indignos”. Afirmando o fatalismo 

das coisas com a premissa “raça, meio social e momento histórico” moldando o ser 

humano, a literatura da época acabou por ajudar na construção (e manutenção) do 

preconceito na sociedade brasileira. 

É certo que existem grandes contribuições literárias, como os escritos de 

Machado de Assis, que possibilitaram várias críticas sociais (a maioria de seus contos 

traz uma carga crítica considerável), ou até mesmo os livros O Cortiço (1890), de 

Aluísio Azevedo e o Bom-crioulo (1895), de Adolfo Caminha, que acabam por 

introduzir certas temáticas LGBT+ no cânone literário brasileiro (mesmo que de forma 

fatalista e preconceituosa, ainda com todo o julgamento da homossexualidade 

enquanto patologia que a ciência da época defendia). 

Porém, para Trevisan (2018) e Maia (2018), o primeiro livro de literatura LGBT+ 

(ou de temática LGBT+) publicado no Brasil foi um romance de folhetim de 1885 

intitulado Um Homem Gasto, de autoria do médico higienista Lourenço Ferreira da 

Silva Leal.  

Ferreira Leal considera (bem como os outros médicos higienistas da época) o 

homossexual enquanto “perverso”, como um “vírus que gasta e destrói a saúde moral 

da cidade” (MAIA, 2018, p. 275). Seu livro, Um Homem Gasto, ilustra bem o 

pensamento do autor: trata-se de uma história que coloca a homossexualidade no 
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campo de patologia, além de colocar a sexualidade como fonte de todos os problemas 

do personagem principal, e, além disso tudo, sugere o suicídio como “saída moral” 

para os “perversos” (MAIA, 2018). 

Seguindo os acontecimentos históricos, a publicação do Código Penal 

Republicano ocorre em 1890, no qual a homossexualidade aparece como “crime 

contra a segurança da honra e honestidade das famílias” ou “ultraje ao pudor” 

(TREVISAN, 2018, p. 164) e o travestismo ainda gerava prisão. Em 1932, houve uma 

reformulação do Código Penal brasileiro, e nela vieram proibição e prisão para 

circulação, em território nacional, de livros, folhetos, periódicos jornais, gravuras, etc. 

que ofendessem a moral pública, pois se enquadravam em “ultraje ao pudor”. Não por 

acaso, uma das pessoas mais conhecidas a ser enquadrada nesta lei foi Madame 

Satã, famosa travesti carioca, que foi presa algumas vezes por ultraje ao pudor, 

agressão, porte de arma, entre outras acusações. Satã ficou conhecida por ser a figura 

do malandro durante dia e uma travesti durante a noite, mas em tempo integral era 

um ser humano que lutava contra a polícia para defender seus iguais (TREVISAN, 

2018). 

Somente em 1940 houve outra reformulação do Código Penal Brasileiro (a 

versão que está válida até os dias atuais) na qual mantiveram o “crime por ultraje ao 

pudor” quando houver ato obsceno praticado em público ou objeto obsceno exposto 

ao público, incluindo representações cinematográficas, fotográficas e teatrais 

(TREVISAN, 2018). 

Em 1964 começa a ditadura no Brasil e, junto com ela, toda a repressão e 

censura a qualquer forma de oposição ao governo ou aos valores dele (COTRIM, 

2005). Dentre todos os alvos das torturas do AI516, as pessoas LGBT+ eram ainda 

consideradas inimigas do Estado, tidas como perversas. Mesmo fora do meio militar 

havia apoio para o “extermínio” dessas pessoas, pela ideia de “limpeza da sociedade” 

e ainda sob influência dos ideais higienistas, utilizando o “Manual de Medicina Natural” 

como base, a chamada “bíblia da medicina” para a época, que classificava 

homossexualidade como patologia (TREVISAN, 2018).  

                                                           
16 AI5 ou Ato Institucional nº 5, promulgado em 1968, foi o mais violento e mais conhecido instrumento 

legal utilizado pelos militares na ditadura brasileira. Tratava-se de um documento que dava amplos 
poderes ao presidente da república, não tendo que consultar ou aprovar nada nos poderes legislativo 
ou jurídico. A promulgação do AI5 abriu possibilidades para várias perseguições políticas, torturas, etc. 
Foi extinto apenas em 1978 (COTRIM, 2005). 
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Por ironia ou resultado, é nessa mesma época de final dos anos 60/início dos 

anos 70 que acontece o boom gay no Brasil, fenômeno social que Trevisan (2018) 

chama de “desbunde gay”. Ou seja: houve uma explosão da cultura LGBT+ no Brasil 

nessa década. Segundo o mesmo autor, o boom começou com uma peça de teatro 

chamada Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, que causou muita polêmica ao 

expor a intimidade de homossexuais masculinos e se tornou um sucesso 

internacional. 

É também na década de 70 que surgem vários manifestos artísticos que dão 

força ao boom gay. É nessa década que surge o termo Queer nos Estados Unidos, 

ainda como sinônimo de estranho ou esquisito, utilizado como xingamento. 

Posteriormente, o termo se tornou uma forma de resistência, pois foi a origem do que 

hoje se define como Estudos Queer (TREVISAN, 2018). 

Nessa década também (mais especificamente em 1973) acontece o 

lançamento do disco Secos & Molhados, parceria de Ney Matogrosso com a banda 

homônima. A importância desse disco é tamanha para a comunidade LGBT+ que 

chegou a ser considerado um “manifesto homossexual”, uma “elegia gay” 

(TREVISAN, 2018) ou até mesmo uma “manifestação de gay power” (ZAN, 2013). 

 Ainda no ano de 1973, houve outra conquista: o termo “homossexualismo” 

(homossexualidade enquanto doença) foi retirado do Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais. Em 1979 a travesti Rogéria ganha o Troféu Mambembe como 

melhor atriz, o que foi um marco representativo para as travestis e para toda a 

comunidade LGBT+, e em 2003, ela é premiada novamente, na mesma categoria. 

Também nesse período foram fundados dois grupos muito ativos e importantes 

no movimento LGBT+: em 1978, acontece a publicação do Número 0 do Jornal 

Lampião da Esquina, mais conhecido como Jornal Lampião, considerado o primeiro 

jornal brasileiro composto somente por LGBT+ e com foco nesse grupo como público 

alvo (TREVISAN, 2018); e em 1980 acontece a fundação do Grupo Gay da Bahia17 

(GGB), uma ONG  engajada na causa e que continua até hoje no árduo trabalho de 

documentação e exposição dos casos de homofobia no país (GGB, 2020).  

                                                           
17 O GGB foi fundado em 1980, registrado como “sociedade civil sem fins lucrativos” em 1983 e foi 
declarado utilidade pública municipal em 1987. Outros marcos importantes para a ONG e para o 
movimento como um todo são: em 1988 o GGB foi nomeado membro da Comissão Nacional de Aids 
do Ministério da Saúde do Brasil; desde 1995 o GGB faz parte do comitê da Comissão Internacional de 
Direitos Humanos de Gays e Lésbicas; desde o mesmo ano também ocupa a Secretaria de Direitos 
Humanos da ABGLT e desde 1998 a Secretaria de Saúde da mesma (GGB, 2020). 
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Ainda no ano de 1980, outra representação em meios artísticos ajuda a 

alavancar o tal boom gay: a série Malu Mulher18 trouxe vários temas polêmicos para 

a televisão aberta, dentre eles aborto, divórcio (desquite para a época) e apresentou 

o primeiro personagem assumidamente gay da rede televisiva aberta no Brasil 

(TREVISAN, 2018).  

Então aconteceu a epidemia de AIDS: na década de 80 houve o descobrimento 

da doença, enquanto na década de 90 acontece a explosão da doença no Brasil.  A 

mídia sensacionalista foi rápida em publicar logo os primeiros casos, isso aliado à 

desinformação e preconceito, gerou o famoso estereótipo da doença que ficou 

conhecida como “câncer gay” ou “peste gay” (CAETANO, NASCIMENTO & 

RODRIGUES, 2018).  

Muitos eram os que defendiam a ideia de que a AIDS era um tipo de “castigo 

divino”, uma punição. Fora isso,  

 
A epidemia de AIDS pode ter apresentado impacto distinto em diversas 
populações, de acordo com muitos fatores, porém não cabe nenhuma dúvida 
de que ela foi uma ameaça em escala mundial que redimensionou os modos 
de vida da população, sobretudo, a LGBT. Como se não bastassem os 
discursos que alimentavam a construção de um corpo doente aliada à 
repressão social/policial que restringia o afeto ou sociabilidade, na maior 
parte do século XX, a população LGBT foi tatuada com outras marcas, agora 
oriundas da epidemia. [...] Entretanto, os estereótipos em torno da AIDS e 
alocados aos corpos homossexuais e trans (travesti e transexual) são apenas 
um lado deste cenário. De outro, eles também impulsionaram a necessária 
mobilização para responder às demandas criadas em torno da doença e da 
manutenção da vida de portadores/as do vírus HIV (CAETANO, 
NASCIMENTO & RODRIGUES, 2018, p. 285-286). 
 
 

Que a AIDS foi um marco histórico para a população LGBT+ é indiscutível, 

porém, o que se tenta desmistificar é a relação da doença exclusivamente para com 

esse grupo. Refutando a ideia de “praga gay”, existe um estudo de 2019 que 

comprovou que, no Brasil, estatisticamente, a maior parte19 das pessoas que 

contraem o vírus HIV através do sexo são heterossexuais (MILLER, 2019).  

                                                           
18 Ironicamente, a personagem principal da série, “Malu”, foi interpretada por Regina Duarte, que esteve 
secretária de cultura no governo Bolsonaro, por aproximadamente dois meses, no ano de 2020. O 
referido personagem gay aparece no episódio intitulado Uma coisa que não deu certo e era um amigo 
de Malu que confessava estar apaixonado por outro homem (TREVISAN, 2018). 
19 Mais precisamente 57, 74% dos brasileiros que contraem HIV através do sexo se declaram como 
heterossexuais (MILLER, 2019). O estudo teve a versão brasileira depois que uma pesquisa com 
mesmo objetivo foi realizada na Austrália, a qual obteve um resultado parecido: a maior parte de 
pessoas diagnosticadas com HIV no país, em 2019, foram homens heterossexuais (DNA MAGAZINE, 
2019).  
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A doença marcou os corpos de várias pessoas, independente de gênero, raça, 

sexualidade, idade ou classe social, porém os corpos LGBT+ (doentes ou não) foram 

marcados, mais uma vez, com o estigma e o preconceito. Entretanto, apesar de todo 

o sofrimento, ainda é possível enxergar coisas boas a partir da epidemia de AIDS: ela 

foi o estopim para a luta.   

Foi a partir da mobilização em torno das necessidades das pessoas 

soropositivas que surgiu um movimento mais forte. A pauta AIDS foi colocada em 

discussão, foram criadas comissões e programas específicos para discutir que ações 

seriam tomadas para frear a doença e para apoiar as pessoas e garantir os direitos 

de quem já estava infectado. A epidemia havia mudado a visão e a relação da 

sociedade com a sexualidade. 

Para além disso, alguns autores como Trevisan (2018), Caetano, Nascimento 

& Rodrigues (2018) afirmam ainda que foi a partir dessas mobilizações que surgiu 

uma nova “geração” do movimento LGBT+, agora mais interessado e engajado. Não 

só no Brasil como em outros países, já que foi neste período (décadas de 80 e 90) 

que a comunidade LGBT+ dos EUA se apropria do termo Queer, passando a usá-lo 

como algo positivo e como sinônimo de resistência (TREVISAN, 2018). 

Nos anos que se passaram entre as décadas de 80 e 90 também existem 

acontecimentos para se destacar. Em 1981 o Jornal Lampião chega ao seu fim. Em 

1983 a Secretária de Saúde do Estado de São Paulo criou o programa DST-AIDS. Em 

1985 o Conselho Federal de Medicina retirou o termo “homossexualismo” de todos os 

documentos oficiais, substituindo-o por “homossexualidade” e considerando-a 

enquanto “outras circunstâncias psicossociais”, juntamente com desemprego, 

desajustamento social etc. (TREVISAN, 2018). 

Na década de 90 continuam as manifestações artísticas. É nessa década que 

as Drag Queens20 entram na “cena travestida” (TREVISAN, 2018) do Brasil, além de 

ocorrer a implementação do termo e do conceito “GLS”, e o fortalecimento em escala 

internacional do termo Queer, que começa a ter os primeiros estudos acadêmicos 

como conceito e teoria formais. E em 1993, finalmente, a Organização Mundial da 

                                                           
20 Antes conhecidas como “transformistas”, as Drags Queens são artistas que usam a feminilidade 
estereotipada e exacerbada para desenvolver sua arte, criando um personagem. O mesmo vale para 
a utilização da masculinidade exacerbada como forma de arte, que, por sua vez, é conhecida como 
Drag King (JESUS, 2012). 
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Saúde (OMS) elimina o termo “homossexualismo” do Cadastro Internacional de 

Doenças (CID). 

Em 1993, ocorre em Coqueiro Seco (AL) o violento assassinato de Renildo dos 

Santos, considerado primeiro vereador/primeiro político brasileiro assumidamente 

gay. Anos depois, em 2001, o Grupo Gay de Alagoas utilizou seu nome para intitular 

uma premiação regional, criando o Prêmio Renildo José dos Santos de Direitos 

Humanos, que existe até os dias atuais. 

Em meio a todas essas movimentações, ganhos e perdas, em 1995 foi fundada 

a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis21 (ABGLT), e que hoje com 

outras identidades no nome, passou a ser nomeada Associação Brasileira de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos, sob a mesma sigla 

(ABGLT, 2020). 

Nesse mesmo período ocorria o processo judicial de Roberta Close, que ficou 

muito conhecido nacional e internacionalmente pelo seu pioneirismo. Após sua 

cirurgia de redesignação de sexo, em 1989, Roberta lutou durante anos na justiça 

para ter o reconhecimento legal enquanto mulher e para conseguir mudança do seu 

nome nos documentos. A conquista se concretizou apenas em 2005, quinze anos 

após sua primeira entrada de processo.    

 Em 1996, destaca-se outro processo judicial pioneiro no Brasil: uma ação para 

reconhecer legalmente a união homossexual, tendo o resultado positivo em 2001 e a 

sentença final e positiva apenas em 2005. No mesmo ano, ocorre a “saída do armário” 

de Walmes Rangel, primeiro atleta brasileiro a ser assumidamente gay. 

O ano de 1997 trouxe a conquista da primeira Parada do Orgulho LGBT+ no 

Brasil, na cidade de São Paulo. Na época de sua criação ainda era conhecida como 

Parada GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros). Nesse ano também 

ocorre a primeira e frustrada tentativa de aprovar a união civil entre casais 

homossexuais na Câmara dos Deputados do Brasil (TREVISAN, 2018). 

Já neste século, os anos da década 2000 também trouxeram muitas 

realizações e muita luta. Em 2001, foi definida uma punição para estabelecimentos 

públicos e privados por “prática de discriminação em razão de orientação sexual”. Em 

                                                           
21 Dentre as muitas contribuições da associação, destaco duas disponíveis no site oficial: o Mapa da 
Cidadania, que apresenta, por estado, quais mecanismos existem para a defesa das pessoas LGBT+ 
(https://www.abglt.org/mapa-da-cidadania); e a parte de arquivos, que conta com diversos documentos 
que auxiliam a população, abordando temáticas de inclusão, combate à violência, direitos LGBT+ etc. 
(https://www.abglt.org/arquivos). 
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2002, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

modificaram a proibição de doação de sangue por homossexuais para “princípio de 

precaução”, o qual determinava que homens que tiveram relações sexuais com 

homens, em até 12 meses antes da data da doação, não poderiam doar sangue (o 

que na prática continuava sendo uma proibição). 

Em 2006, a Parada LGBT+ de São Paulo entra para o Guinness Book como a 

maior do mundo, permanecendo com o título por 3 anos consecutivos. Em 2008, 

ocorreu a Primeira Conferência Nacional GLBT (sigla corrente na época), na qual foi 

desenvolvido o “Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

LGBT”, que foi publicado em 2009 (SEDH, 2009). E, no mesmo ano de 2008, O SUS 

(Sistema Único de Saúde) passa a realizar a cirurgia de redesignação sexual 

masculina (do sexo masculino para o feminino). Logo em seguida, em 2010, veio a 

público a transição da cartunista Laerte22, gerando muita polêmica e dando visibilidade 

à causa transexual.  

O ano de 2011 trouxe uma grande polêmica: as Fake News23 criaram o termo 

“Kit Gay”, que na verdade foi uma ideia deturpada sobre um programa chamado 

“Escola Sem Homofobia”, promovido pela Presidência da República (em 2011 a 

representante era Dilma Rousseff) e pelo Ministério da Educação (comandado por 

Fernando Hadadd). O material que seria distribuído para as escolas era composto por 

3 vídeos e um guia de orientação para os professores, e tinha como objetivo abordar 

temáticas como preconceito e educação sexual para o Ensino Médio (BELLONI, 

2017). Após protestos da bancada evangélica, encabeçados pelo então deputado Jair 

Bolsonaro, o programa foi vetado. 

Ainda em 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a união estável 

entre pessoas do mesmo sexo, tornando-a um direito legal e criando, assim, base 

jurídica para futuramente haver uma mudança na legislação (TREVISAN, 2018). Em 

2012 houve a criação do “Museu da Diversidade Sexual de São Paulo”, que 

atualmente se chama “Centro Cultural, Memória e Estudos da Diversidade Sexual” ou 

“Museu da Diversidade Sexual” (MDS, 2020). 

                                                           
22 Para mais informações indica-se o documentário Laerte-se (2017), que conta um pouco da história 
de vida da cartunista e sobre sua transição. A direção é de Eliane Brum e a distribuição foi feita pela 
Netflix. 
23 Fake News ou notícias falsas, em português, é um termo que se popularizou durante as eleições 
estadunidenses de 2016. É utilizado para se referir a determinada notícia ou informação que seja falsa, 
falaciosa e que, mesmo assim, é muito divulgada, principalmente nas redes sociais. 
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Algumas conquistas ocorreram em 2013, dentre elas: o Conselho Nacional de 

Justiça aprova a Resolução que permite cartórios celebrarem casamento entre casais 

homossexuais, ou seja, agora o casamento entre pessoas do mesmo sexo se torna 

um direito legal, reconhecido e aprovado em lei; além disso, a transexualidade saiu 

da categoria “transtorno de identidade de gênero” e foi para a categoria “disforia de 

identidade de gênero” no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 

mas ainda era considerada patologia (TREVISAN, 2018).  

Ainda em 2013, foi aprovada a Portaria 2803 do Ministério da Saúde, que 

ampliou o processo de redesignação sexual e o tornou um direito previsto em lei, com 

todo acesso pelo SUS, logo, a cirurgia de redesignação sexual feminina (do sexo 

masculino para o feminino) passou a ser oferecida e realizada pelo SUS.  

Em contrapartida, em junho de 2013, foi aprovado pela Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara dos Deputados (na época comandada pelo deputado e pastor 

Marco Feliciano) o projeto que ficou conhecido como “Cura Gay”, que permitia que 

psicólogos e psiquiatras pudessem voltar a tratar homossexualidade enquanto 

patologia e propor tratamentos para reversão da mesma (RAMOS, 2013).  

Tal projeto gerou uma onda de protesto por todo país e pelo mundo, o que 

findou em seu arquivamento um mês depois, por ter “ficado inviável a aprovação, 

devido às polêmicas”, segundo o deputado Marco Feliciano (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2013). Esse acontecimento ficou marcado, segundo Trevisan (2018, p. 

497), como uma “retomada de consciência do LGBT+”, um despertar para a causa e 

um tipo de agrupamento da nova geração de militantes LGBT+ para então voltar a 

haver um maior engajamento nessa luta. 

Durante as décadas de 1990, 2000 e 2010 também houve uma abertura lenta 

e gradual do público para a literatura LGBT+, criando sessões especiais em algumas 

livrarias com livros da temática LGBT+, assim como algumas pioneiras no campo: a 

primeira livraria especializada em público LGBT+ do Brasil, chamada Futuro Infinito, 

fundada em 1998 e que infelizmente acabou sendo fechada em 2004 (CARVALHO, 

L., 200-); e a primeira editora a publicar apenas livros LGBT+ no Brasil, a Edições 

GLS, que atualmente compõe o Grupo Editorial Summus (GRUPO EDITORIAL 

SUMMUS, 2019).  

Apenas em 2014, segundo Trevisan (2018), é que o mercado editorial começa 

a se abrir mais para a temática LGBT+ e para autores LGBT+, incluindo uma expansão 

de público alvo, como livros infanto-juvenis: é necessário lembrar que a literatura 
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LGBT+ começou sendo vista e chamada como “literatura erótica” ou “literatura 

homoerótica”, e a partir de 2014 começaram a aparecer livros de temática LGBT+ que 

tinham como público alvo os jovens e, posteriormente, foram ganhando mais espaço, 

como outros que focam no público infantil.  

Ainda no que se refere às conquistas no campo legal, o STF fez algumas 

mudanças positivas no ano de 2015: a primeira delas foi a determinação de retirada 

dos termos “pederastia” e “homossexual” do Código Penal Militar; a segunda e muito 

importante conquista foi o reconhecimento, enquanto direito constitucional, da adoção 

de crianças por casais homossexuais. Apesar disso, ainda persistiu as ações na 

justiça movidas por pais e mães homossexuais que pedem o direito ao registro das 

crianças adotadas, e pessoas transexuais ainda continuavam sem direito à adoção 

(TREVISAN, 2018).  

Em 2016, ocorreu a eleição de Donald Trump, considerada como um pontapé 

para a articulação e ascensão da direita política e do conservacionismo (TREVISAN, 

2018). No ramo do entretenimento, em 2017 a novela A Força do Querer apresentou 

o primeiro beijo entre dois homens transmitido na TV aberta brasileira; também foi 

televisionado o primeiro personagem transexual em novela da TV aberta do Brasil. No 

mesmo ano, pela primeira vez, o Exame Nacional do (ENEM) reconheceu o nome 

social de pessoas transexuais e travestis nas inscrições. Além disso, em 2017 o STF 

decidiu equiparar a união estável e o casamento civil24 no que se refere aos direitos 

de herança. 

Em 2018, o STF reconheceu o direito de pessoas trans mudarem o nome e o 

sexo25 nos documentos mesmo sem cirurgia ou decisão judicial (POMPEU, 2018), 

uma importante conquista para a comunidade trans. Tal mudança se estendeu para o 

meio eleitoral: o TSE reconhece que mulheres transexuais devem concorrer, nas 

eleições, dentro das cotas destinadas ao “sexo feminino”; a Corte Eleitoral decidiu 

reconhecer e respeitar o gênero e o nome social dos candidatos, além de possibilitar 

                                                           
24 União estável caracteriza convivência pública, contínua e duradoura, o estado civil da pessoa não 
muda, não exige uma formalização. Casamento também tem o quesito convivência, mas o estado civil 
muda, e é obrigatória a formalização. Em ambos os regimes é possível identificar escolha de comunhão 
de bens.  Em caso de herança, o casamento dá o direito de herdeiro ao cônjuge, enquanto na união 
estável o cônjuge precisará provar a união, caso esta não tenha sido formalizada (JUSBRASIL, 2016). 
25 Lembrando que em documentos oficiais ainda se usa a palavra “sexo”, porém o movimento LGBT+ 
atual defende que se passe a utilizar a palavra “gênero”. Além disso, segue apenas com as duas 
possibilidades de identificação “homem” ou “mulher”, sendo excluída qualquer outra possibilidade de 
identidade de gênero ou até mesmo a não identificação (GORISCH, 2014). 
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o uso do termo “gênero” ao invés de “sexo” nos formulários de identificação dos 

candidatos (MACHADO, 2018). 

Também em 2018, O Ministério da Educação (MEC) passou a admitir o uso de 

nome social de travestis e transexuais nos registros escolares do ensino básico da 

rede pública, e o Conselho Federal de Psicologia proibiu qualquer tipo de reversão ou 

“cura trans” seja executada nos tratamentos psicológicos. Nesse mesmo ano o Brasil 

tem a primeira mulher transgênero a assumir a direção nacional de um partido político, 

que foi Tathiane Araújo, do Partido Socialista Brasileiro (IG SÃO PAULO, 2018).  

Em 2018 foi eleito Jair Bolsonaro como presidente Brasil, assumindo seu 

mandato a partir de 2019, na continuidade da onda conservadora que começou com 

Trump. A eleição de Bolsonaro deixou a maioria da comunidade LGBT+ assustada e 

temerosa sobre o retrocesso nas conquistas, já que o político sempre se posicionou 

contra a comunidade e com ideias preconceituosas, lgbtfóbicas, machistas, racistas 

etc. 

Mesmo contra a vontade do presidente, a comunidade LGBT+ seguiu e segue 

lutando e conquistando: em 2019, a transexualidade deixou de ser considerada 

doença ou transtorno mental na classificação do CID (Classificação Internacional de 

Doenças), passando para a categoria “condições relacionadas à saúde sexual” e 

sendo classificada como “incongruência de gênero”, descrevendo como “indivíduos 

que não se identificam com o gênero atribuído ao nascimento”, ainda sendo 

considerada “patologia”, ou seja, ainda considerada uma condição anormal ou 

incomum para a medicina (SUDRÉ, 2019). 

Outro ocorrido de 2019 que deve ser mencionado é a tentativa de censura na 

Bienal do Livro do Rio de Janeiro: por determinação do prefeito Marcelo Crivella, que 

havia se escandalizado com um beijo entre dois homens no romance gráfico da Marvel 

intitulado Vingadores, A Cruzada das Crianças, um grupo de fiscais da Secretaria 

Municipal de Ordem Pública passou recolhendo livros e demais publicações com 

temáticas ligadas à homossexualidade (JUCÁ, 2019).  

A censura de Crivella foi criticada e recebeu vários repúdios pela internet e nas 

ruas do Brasil e do mundo, até que foi vetada pela justiça. Uma das pessoas a se 

posicionar contra a censura da prefeitura foi o youtuber e empresário Felipe Neto, que 

em uma ação histórica comprou mais de 10 mil livros com temática LGBT+ e distribuiu 

gratuitamente na Bienal (MOLINERO, 2019). Todos os livros foram embalados em 
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plástico preto, com um grande adesivo escrito “este livro é impróprio para pessoas 

atrasadas, retrógradas e preconceituosas”. 

 

 
Imagem 3: adesivo utilizado nos livros doados por Felipe Neto. Fonte: Folha de São Paulo26. 

 

 
Imagem 4: registro de um dos livros entregues ainda no pacote e casal homoafetivo de fundo. Fonte: 

hypeness.com27.  
 

 

E, então, uma das conquistas mais batalhadas e desejadas da comunidade 

LGBT+ se concretizou em 2019: a criminalização da LGBTfobia. Após anos de 

                                                           
26 Descrição de imagem 3: uma foto apresenta um adesivo em formato de quadrado, na cor vermelho 
com fonte branca dizendo “ESTE LIVRO É IMPRÓPRIO para pessoas atrasadas, retrógradas e 
preconceituosas.” 
27 Descrição de imagem 4: A imagem mostra um casal de duas mulheres se beijando e em primeiro 
plano um dos livros doados, envolvido em um pacote preto e com o adesivo demonstrado acima. 
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processo e uma votação que durou meses, o STF determinou que a discriminação por 

orientação sexual e identidade de gênero é crime. A discriminação contra pessoas 

LGBT+ foi enquadrada na Lei do Racismo28, e assim seguirá até que o Congresso 

Nacional aprove uma norma específica (BARIFOUSE, 2019). 

Em 2020, ocorreram algumas importantes conquistas para serem relatadas. A 

primeira foi uma decisão do STF que derrubou a restrição de doação de sangue por 

homossexuais que existia (já comentada neste trabalho), tornando a proibição 

inconstitucional e considerando discriminatórias as regras da ANVISA e do Ministério 

da Saúde (OLIVEIRA, 2020). 

Nesse ano houve um acordo entre a Defensoria Pública da União (DPU) e o 

Ministério da Economia, mediado pela Advocacia Geral da União (AGU), permitindo 

que pessoas trans e travestis incluam nome social na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), sendo implementado em todo o Brasil (UNIVERSA, 

2020a). Outra medida de 2020, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

foi a permissão que pessoas condenadas possam ir para presídios de acordo com o 

gênero de identificação (UNIVERSA, 2020b). 

Outra importante conquista aconteceu nas eleições municipais de 2020: 

recordes de candidaturas e de eleitos por todo o Brasil, sendo contabilizado 

aproximadamente 400 candidaturas de pessoas LGBT+ (REVISTA HÍBRIDA, 2020) 

e, dentre essas, 78 representantes LGBT+ eleitos e mais 93 pessoas como suplentes, 

o estado de São Paulo foi o que mais elegeu LGBT+, enquanto o Amapá nem aparece 

no ranking (KER, 2020). 

Em 2020 também foi lançada a Constituição do Orgulho (OAB, 2020), que nada 

mais é do que a própria Constituição Brasileira de 1988 completamente marcada, com 

destaques para os crimes que atingem diretamente a população LGBT+. As cores 

escolhidas para destacar os artigos foram as cores da bandeira LGBT+, cada uma 

destacando um tipo de crime: vermelho para homicídio, laranja para injúria e 

difamação, amarelo para violência psicológica, verde para violência institucional, azul 

para violência sexual, roxo para agressão e colorido para artigos que abordem mais 

de um tipo de crime.  

                                                           
28 Lei número 7.716/1989, inafiançável, imprescritível, podendo ser punida com um a cinco anos de 
prisão e, em alguns casos, com multa.  
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A Constituição do Orgulho foi idealizada pelas Comissões de Diversidade 

Sexual e de Gênero da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), foi feita “para orgulho 

nunca mais significar medo” (OAB, 2020, p. 6) e para 

 
 
[...] ajudar a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, previstos na Constituição de 1988 (OAB, 2020, p. 6). 
 
 

 A Constituição do Orgulho está disponível para download gratuito em seu site29. 

Assim, a OAB criou uma forma mais acessível de saber e conhecer os direitos. Abaixo, 

imagens da Constituição do Orgulho:  

 
 

                             
Imagens 5 e 6: da esquerda para a direita – capa da Constituição do Orgulho, representando a 

bandeira do Brasil com as cores da bandeira LGBT+ e brasão nacional também com as cores da 
bandeira LGBT+. Fonte: Constituição do Orgulho (OAB, 2020)30. 

 
 

Foram muitos anos de conquistas, alguns retrocessos e muita, muita luta para 

a comunidade LGBT+ brasileira. É importante lembrar também que o Brasil é o país 

que mais mata LGBT+ no mundo, segundo dados da Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais (ANTRA, 2020), do Grupo Gay da Bahia (GGB, 2019) e do 

próprio site da Constituição do Orgulho (OAB, 2020), como demonstrado na imagem 

abaixo: 

                                                           
29 No endereço https://www.constituicaodoorgulho.com.br/. 
30 Descrição de imagem 5 e 6: capa do livro “Constituição do Orgulho” eu apresenta o mesmo título 
escrito, junto ao desenho da bandeira Brasil (apenas o triângulo e a bola da bandeira), compondo uma 
sequência de faixas coloridas, referenciando a bandeira LGBT+. Na outra imagem aparece o brasão 
do Brasil, representado por uma grande estrela na qual, dentro, estão outras estrelas, as cores da 
bandeira LGBT+ também compõem essa imagem. 
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Imagem 7: dados sobre LGBTfobia. Fonte: https://www.constituicaodoorgulho.com.br/31. 

 

 

Ainda há muito a ser conquistado, muito a ser mudado, mas já se percorreu um 

caminho com vitórias e ainda virão muitas mais. Até este ponto foi discutido o contexto 

histórico brasileiro em geral. Mas e o contexto amapaense? O que é possível falar da 

história LGBT+ no Amapá? Este será o tema do próximo tópico. 

 

 

1.2 “Maricona Tucuju”: história LGBT+ no Amapá 

 

 Antes de abordar a questão da história LGBT+ no Amapá, é necessária uma 

breve contextualização sobre a história do estado32 em si e, para tal, é necessário 

relembrar a época das grandes navegações para entender o processo de colonização, 

agregação e independência do estado do Amapá e, assim, compreender algumas 

localizações de contexto histórico durante a abordagem da história LGBT+ no Amapá. 

 Em 1494, Portugal e Espanha (pioneiros nas navegações e dominação de 

territórios) assinaram o conhecido Tratado de Tordesilhas, que definia quais terras 

cada um poderia explorar no chamado “Novo Mundo”, as terras que Colombo havia 

                                                           
31 Descrição de imagem 7: a imagem apresenta quatro gráficos com os dados sobre LGBTfobia. Na 
sequência, o gráfico 1 diz “92% dos LGBTQI+ relataram ter sofrido violência após a criminalização da 
homofobia.”; o gráfico 2 apresenta “expectativa de vida no Brasil: 70 anos – média nacional, 35 anos – 
transexual”; gráfico 3 afira “73% dos estudantes LGBTQI+ sofreram bullying (escolas + universidades)” 
e o gráfico 4 resume “1º lugar. Cada 16h – uma morte. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+ no 
mundo.” 
32 Tal contextualização foi uma escolha desta autora, mesmo que sem correlação direta ao tema do 
trabalho em razão da constante invisibilidade do estado do Amapá em relação aos outros estados da 
Federação. Considero de extrema importância discutir reiteradamente sobre o nosso estado, sobre 
nossa cultura e história e, principalmente, sobre o fato de termos sido colônia de vários países e 
(mesmo com o título de estado) continuarmos sendo tratados como colônia no Brasil atualmente. 
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“descoberto”, ou seja, a América do Sul. E, nesse tratado, a área correspondente ao 

Amapá ficou “do lado” espanhol (RODRIGUES & SOARES, 2008).  

 Assim, o estado passou a ser domínio da Espanha e permaneceu sendo até o 

ano 1640, quando Portugal volta a ser uma nação independente da Espanha e a 

região do Amapá é anexada à Capitania do Grão-Pará. Depois disso, vieram anos de 

disputas entre Brasil e França sobre o domínio da região do Amapá e o 

estabelecimento da fronteira, devido à proximidade com a Guiana Francesa, domínio 

francês. As disputas resultaram em muita briga política, tentativas de acordos e em 

derramamento de sangue. A situação só foi resolvida em 1900, com uma decisão que 

estabeleceu o rio Oiapoque como demarcação da fronteira entre os dois países e, por 

consequência, que a região do Amapá também pertencia ao Brasil, como parte do 

estado do Pará (RODRIGUES & SOARES, 2008).  

 Então, em 1943, surge o Território Federal do Amapá, por decisão do governo 

federal, que na época tinha Getúlio Vargas como presidente. Em plena II Guerra 

Mundial, era interessante para o governo ter o Amapá como Território Federal, pois 

tal mudança significava que: a) os governadores do território seriam escolhidos pelo 

presidente; b) não existiria uma Assembleia Legislativa, tampouco eleições e leis 

específicas para a região; c) haveria liberdade total para exploração das riquezas 

locais, que atendiam primeiramente aos interesses do Governo Federal; d) a 

segurança da região seria de responsabilidade do Governo Federal, que se 

interessava pela proteção e pelo domínio direto das áreas de fronteira, devido à guerra 

(RODRIGUES & SOARES, 2008). 

 E, então, com a Constituição de 1988, o Amapá se tornou um Estado Federado, 

o ato definiu que: os amapaenses poderiam eleger seus próprios representantes; a 

Assembleia Legislativa seria organizada para criar a primeira Constituição do estado 

e aprovaria leis locais; a organização e o foco da economia local seria de 

responsabilidade do Governo do Estado e da população amapaense (RODRIGUES & 

SOARES, 2008). 

 Tendo feito a breve contextualização da história do estado do Amapá, é 

possível, então, apresentar a história LGBT+ no Amapá. Destarte, é necessário dizer 

que a história LGBT+ e o movimento LGBT+ do Amapá se formaram recentemente e 
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estão se fortalecendo, mas, assim como o próprio estado, ainda estão engatinhando 

em relação a outros mais desenvolvidos33.  

 Tal panorama determinou grande dificuldade para constituir o aporte científico 

embasador desta temática. Existem pouquíssimos trabalhos no repositório da 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) referente às palavras de pesquisa LGBT+, 

LGBT, Queer etc., e, dentre os existentes, a maioria trata de saúde (principalmente 

em relação à AIDS).  

Na biblioteca da Universidade do Estado do Amapá (UEAP) não houve nenhum 

resultado às palavras de busca e houve um impedimento de ir fisicamente à instituição 

procurar, devido à pandemia de COVID 19. Sendo assim, destaca-se a relevância de 

trabalhos com essa temática e, reitera-se a importância do trabalho de Renan Ramos 

Almeida (2018), que se dedicou à pesquisa da história do movimento LGBT+ no 

Amapá e será o principal autor citado neste subtópico. 

 O Amapá tem forte influência religiosa, principalmente, do catolicismo (destaca-

se a importância do Círio de Nazaré) e do protestantismo (que tem crescido cada vez 

mais no estado). Sendo assim, a vivência LGBT+ no estado perpassa por essas 

realidades e, além da discriminação estrutural que a sociedade já exerce sobre esses 

indivíduos, ainda há o preconceito enraizado e disseminado por algumas pessoas 

dessas religiões. Assim: 

 
O seio familiar era opressor, algo compreendido por ser na região amazônica 
onde a fé cristã se faz presente na vida dos povos que a habitam, em especial 
o catolicismo e o protestantismo que permeiam a maioria dos aspectos que 
constituem a unidade familiar. Ser LGBT é um pecado sob os dogmas de 
muitas religiões cristãs, logo, devia ser curado ou eliminado. Isso refletia em 
violência psicológica cotidiana, o que poderia levar ao extremo da violência 
física (ALMEIDA, 2018, p. 34). 
 
 

 Como em todo país, provavelmente em todo o mundo, as pessoas LGBT+ do 

estado se escondiam para não sofrer com o preconceito na sua vida social, familiar 

e/ou profissional. Assim, a história LGBT+ amapaense começa com invisibilidade e 

medo. Existem relatos de pessoas LGBT+ (ALMEIDA, 2018) que afirmaram a 

necessidade de ir para lugares afastados do centro da cidade, ou até mesmo usar 

                                                           
33 Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicada pelo site Exame em 2012 e 
atualizada em 2016, o Amapá é um dos 6 estados menos desenvolvidos do Brasil. A pesquisa levou 
em conta aspectos como habitação, renda, trabalho, educação, saúde e segurança, sendo que nesses 
dois últimos tópicos o Amapá aparece como “pior do Brasil” (PRATES & PREVIDELLI, 2016). 
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códigos com companheiros LGBT+ para indicar que iriam para um lugar GLS (que era 

a sigla empregada na época). 

 Almeida (2018) diz, então, que o embrião do movimento LGBT+ no Amapá 

surgiu no período em que o Amapá deixou de ser Território, pois houve uma 

efervescência de movimentos sociais no estado, principalmente do sindicalismo. Um 

dos primeiros movimentos a se estabelecer, junto com o sindical, foi o Movimento 

Negro do Amapá, uma vez que o estado também possui uma forte influência da cultura 

negra e algumas comunidades quilombolas, dentre elas, o Quilombo do Curiaú é o 

mais conhecido e muito ativo na cultura negra amapaense (SUPERTI & ARAÚJO, 

2014).  

 Também é importante lembrar que a educação de nível superior só chegou ao 

estado na década de 90, primeiramente com a implantação de um polo da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) no ano de 1970, que mais tarde, em 1990, se 

tornou a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), e, posteriormente, em 1992 com 

a criação do Centro de Ensino Superior do Amapá (CEAP).  

Antes disso, as pessoas que queriam ter acesso a uma formação superior 

precisavam se deslocar para outros estados e cidades, principalmente para Belém 

(PA). Assim, várias pessoas iam se formar fora do estado e voltavam com um 

pensamento crítico mais formado e com vivências de movimentos que já estavam se 

concretizando no Pará e em outros lugares, mas que no Amapá ainda não existiam. 

Dentre essas pessoas, um grupo de lésbicas se juntou após o retorno ao Amapá e, 

assim, começaram as primeiras conversas que dariam surgimento ao movimento 

LGBT+ do estado (ALMEIDA, 2018). 

Nesse período também, a noite era o momento em que a população LGBT+ 

amapaense podia viver suas afetividades, sexualidades e identidades:  

 
Poucas eram as brechas oferecidas a esses indivíduos, que não podendo 
viver a sua afetividade plenamente, buscaram formas de viver as suas 
experiências de sociabilidade entre si, longe dos olhos vigilantes da 
sociedade, sem o julgamento e a exposição de sua privacidade. [...] As 
vivências amorosas, conviver com seus pares LGBT e ter a liberdade de ser 
o que é, era um privilégio da noite de Macapá, onde a comunidade LGBT 
construiu redutos para fugir do controle e da perseguição. O surgimento 
desses redutos deu um suspiro de liberdade, onde a comunidade vivia todo 
o seu esplendor com o comportamento extravagante e as roupas 
customizadas dos homens gays e travestis, as apresentações artísticas das 
Drag’s Queen e cantoras lésbicas. Eram ambientes de efervescência cultural 
e social, onde o limite moral e ético ia além daquele hegemônico no Amapá 
(ALMEIDA, 2018, p. 34-35). 
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 Logo, os lugares que eram seguros para essa população eram escondidos e 

somente frequentados na noite. Foram bares, boates e praças identificados como GLS 

e/ou de “entendidos”, termo usado na época para identificar pessoas bissexuais, 

transexuais, transgêneros e travestis, já que não eram contemplados pela sigla 

corrente. 

Dentre os lugares mais conhecidos estavam o Bar da Rosa, o Bar Gaivota, a 

Boate Proibidus e a Boate Pecatos, a maioria comandada por casais lésbicos. Eram 

lugares tão movimentados que estabeleceram um tipo de organização: definiram dias 

específicos para cada grupo, por exemplo, na Boate Proibidus a quarta-feira era 

frequentada por mulheres lésbicas e o sábado era o dia de homens gays e travestis. 

Não era uma regra e não impedia a entrada de pessoas de outros grupos, mas 

ajudava a organizar por conta de interesses afetivos, sexuais e até mesmo musicais 

(ALMEIDA, 2018). 

Nesse mesmo período também estava acontecendo no Brasil a pandemia de 

AIDS, que ceifou muitas vidas e aumentou o estigma sobre a população LGBT+. No 

Amapá não foi diferente: muitas mortes e muito preconceito, que fizeram essa 

população ser ainda mais excluída e, então, as pessoas buscavam apoio e consolo 

nos mesmo lugares antes mencionados. Mas, assim como no restante do país, 

pesquisas mostram que no Amapá a maioria das pessoas portadoras de HIV não são 

LGBT+ (ALMEIDA, 2018). 

Além dos bares e boates, as praças eram frequentadas pela população LGBT+ 

do Amapá, também em dias e horários específicos. Havia os chamados 

“Queimadão”/”Queimadões”, que eram eventos com a prática de atividades 

desportivas com foco na comunidade LGBT+. O jogo mais popular era queimada34, 

daí o nome do evento. Os jogos iniciavam no meio da noite e seguiam durante a 

madrugada, reuniam um grande número de pessoas LGBT+, como jogadores, 

telespectadores e empreendedores (ALMEIDA, 2018).   

Outros eventos populares entre as pessoas da comunidade LGBT+ eram a 

Quadra Junina e os desfiles de Carnaval das Escolas de Samba. Tidos como ponto 

de encontro para alguns, mas também lugares de trabalho para outros que exerciam 

funções nas áreas de coreografia, confecção de roupas, transporte, apoio técnico ou 

                                                           
34 Também conhecido como Barra Bola, Bola Queimada, Cemitério, Mata-mata, Mata-soldado, 
Queimado, Caçador, Carimba, Baleado etc. (LOPES, 2021) 
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até mesmo venda de comidas e bebidas. Apesar de serem populares, esses espaços 

eram muito marginalizados dentro do espaço urbano, pois se localizavam no centro 

da cidade de Macapá, mas em ruas escuras, pouco movimentadas e sem segurança, 

os famosos guetos (ALMEIDA, 2018). 

 Foi nesse cenário que começou a organização do que viria a ser o Movimento 

LGBT+ do Amapá. Segundo Almeida (2018), as mulheres lésbicas foram as pioneiras 

nas articulações do movimento e também nos empreendimentos voltados para o 

público LGBT+. Em contrapartida ao padrão nacional, onde normalmente os 

movimentos eram dominados por homens gays. Os bares mencionados 

anteriormente, em especial o Bar da Rosa, foram os palcos para as primeiras reuniões 

do Grupo das Homossexuais Thildes35 do Amapá (GHATA), fundado em 2001 e tido 

como primeira organização voltada para a promoção dos direitos humanos da 

população LGBT+ no Amapá (ALMEIDA, 2018). 

 Depois do surgimento do movimento LGBT+ no Amapá, Almeida (2018) 

também descreve o embrião da Parada do Orgulho LGBT+ no Amapá:  acontece em 

2001 a I Marcha da Cidadania, uma caminhada em que diversos setores de 

movimentos sociais amapaenses unificaram pautas e marcharam juntos pelas ruas 

do centro de Macapá. Ainda não havia um evento específico para a população LGBT+, 

mas houve um que juntava reivindicações de pessoas LGBT+, idosos, negros, 

pessoas com necessidades especiais etc. Assim: 

 
Essa marcha foi simbólica para a comunidade LGBT, pois além de mostrar 
que havia um sentimento coletivo de identidade e pertencimento desses 
sujeitos, estimulou também o surgimento das primeiras entidades 
representativas desse segmento, gerando assim uma pauta política de 
reivindicação, onde podiam assim como os demais movimentos sociais 
organizados como o estudantil, sindical e negro, debater de forma direta com 
o poder público local as suas reivindicações (ALMEIDA, 2018, p. 46). 
 
 

 Depois, com as mudanças de concepção e formato, a Marcha da Cidadania se 

tornou o que hoje é a Parada do Orgulho LGBT+ de Macapá. Junto com a Marcha da 

Cidadania vem a consolidação do GHATA, majoritariamente formado por mulheres 

lésbicas e bissexuais, mas com núcleos formados por gays e travestis. O GHATA foi 

o grupo responsável por organizar as primeiras Paradas do Orgulho LGBT+ de 

                                                           
35 Não foi encontrada nenhuma explicação ou significado para a palavra “thildes”, nem no trabalho de 
Almeida (2018) e nem nos links ligados à GHATA. A possibilidade maior é que seja referência ao nome 
próprio “Thilde” ou “Tilde”. 
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Macapá e também pelos primeiros diálogos com o governo estadual (ALMEIDA, 

2018). 

 Porém,  

 
Com o crescimento do GHATA e da Parada do Orgulho LGBT de Macapá, 
houveram [sic] divergências internas no grupo, em especial entre os 
segmentos que o integravam, no caso as travestis e gays discordavam da 
direção predominantemente de lésbicas e assim buscando uma maior 
visibilidade para as suas identidades, romperam com o grupo e fundaram 
outras entidades, aproximadamente no ano de 2005, entre as novas 
organizações que surgiram nesse momento de ruptura estão a Associação 
de Gays e Travestis do Amapá (AGTAP), Associação de Gays, Lésbicas e 
Travestis de Santana (AGLTS) e o Movimento Gay do Amapá (MOGAP). 
Todos com presença predominante de gays e travestis (ALMEIDA, 2018, p. 
47). 
 
 

 Segundo Almeida (2018), esse rompimento no grupo foi essencial para o 

amadurecimento do movimento como um todo, para que fosse possível começar a 

desenvolver a pauta política de reivindicações perante o poder público. Logo, vieram 

as primeiras conquistas no âmbito estadual: a I Conferência Estadual do Direitos 

Humanos GLBT, em 2008; houve também, em 2006, o início de diálogo sobre o 

desenvolvimento do “Programa Amapá sem Homofobia”, porém o projeto não seguiu 

em frente; e houve um aumento na visibilidade do movimento, com crescimento de 

pessoas interessadas e outros eventos que foram surgindo (ALMEIDA, 2018). 

 Além disso, na esfera municipal foram criadas coordenadorias e assessorias 

para implantação de políticas públicas focadas na população LGBT+. A visibilidade do 

movimento então alcançou outras instituições fora do poder público: em 2009, a 

UNIFAP implanta e reconhece o uso de nome social para os seus discentes, através 

da Resolução 013/200936, à frente da própria resolução nacional do STF, que ocorreu 

apenas em 2017.  

 Em 2011 a Prefeitura de Macapá foi a primeira prefeitura do país a criar um 

espaço institucional de diálogo direto com a comunidade LGBT+ (ALMEIDA, 2018), o 

Departamento da Promoção da Igualdade e Orientação da Diversidade Sexual 

(DEPPIR) e, no mesmo ano, foram criadas assessorias em outros munícipios como 

Mazagão, Tartarugalzinho e Laranja do Jari.  

 Com o aumento da visibilidade e do engajamento do movimento LGBT+ 

amapaense, surgem outras entidades dentro da comunidade, como o Grupo de Gays 

                                                           
36 Anexo 1. 
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e Lésbicas de Oiapoque e Fronteira, bem como também houve modificações em 

algumas já existentes, como Federação Amapaense LGBT (FALGBT), para onde 

alguns ativistas da AGTAP migram. A FALGBT surge em 2011, no processo de 

construção da etapa estadual da II Conferência Nacional LGBT (ALMEIDA, 2018). 

 Assim, vão surgindo eventos focados na população LGBT+ por todo estado: se 

em 2011 ocorre a II Conferência Nacional LGBT, com a etapa regional, em 2012 e 

2013 ocorrem duas edições da Marcha Contra a Homofobia; também em 2013 ocorre 

o I Seminário Pactuando Ações em Defesa da Diversidade Sexual, que contou com a 

presença do governador, na época Camilo Capiberibe (ALMEIDA, 2018). 

 No ano de 2016, o prefeito Clécio Luís instituiu o uso do nome social para 

travestis, transexuais e transgêneros (por meio do Decreto 0134/201637) e afirmou que 

“visa garantir o direito à identidade de gênero dessas pessoas em órgãos de 

administração pública municipal, direta ou indiretamente” (MONTEIRO, 2019). O 

político também prometeu capacitação de seus servidores para o atendimento às 

pessoas trans, o que cumpriu no início de 2020 (ALMEIDA, 2020).   

Em 2017, a gestão de Clécio foi premiada com o Troféu Triângulo Rosa, do 

Grupo Gay da Bahia (GGB) por suas iniciativas para com a população LGBT+ 

(MONTEIRO, 2019) e, em 2019, foi premiado pela organização da 19a Parada do 

Orgulho LGBT+ do Amapá, por seus serviços à população (ALMEIDA, 2019). 

Em 2019, o prefeito Clécio Luís sancionou um Projeto de Lei (2.375/201938) 

sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da População LGBT 

(MONTEIRO, 2019), e é a única prefeitura que ainda mantém o departamento focado 

na comunidade LGBT+ funcionando (no caso, o DEPPIR). E, em 2020, a Parada do 

Orgulho LGBT+ do Amapá chegou a sua 20ª edição, e precisou ser executada em 

formato digital, através de lives, devido à pandemia de COVID 19 (COUTINHO, 2020).  

 Tendo discutido e exposto vários pontos sobre a história LGBT+ brasileira e 

amapaense, é possível reconhecer que as vivências desses sujeitos e corpos são 

diferentes das vivências de pessoas não LGBT+. Logo, fica evidente a existência de 

um grupo e/ou cultura específica nos quais os indivíduos LGBT+ se inserem. 

 

 

 

                                                           
37 Anexo 2. 
38 Anexo 3. 
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2 “BALBÚRDIA”: PERCURSO TEÓRICO-CIENTÍFICO 

 

Tornou-se comum escutar o termo “lugar de fala”, seja nas discussões online, 

em rodas de conversa, debates, nos movimentos sociais e até mesmo em produções 

acadêmicas. Tal discussão se faz cada vez mais presente no que se refere, 

principalmente, a questões identitárias. Para além de uma simples ideia que repercutiu 

na internet, o conceito de lugar de fala (RIBEIRO, 2019) representa uma discussão 

estrutural e social, e pode ser a chave para favorecer a compreensão das relações de 

poder. 

As relações de poder e o próprio Poder são um dos temas mais abordados nas 

teorias de Michel Foucault (2006). Para o autor, o poder não tem ligação estrita com 

a classe e/ou os meios de produção, como os Marxistas defendem, mas sim um 

exercício ou algo que se exerce e se dá pelas relações, por isso o termo “relações de 

poder.” 

Foucault (2006) defende, então, a existência de uma assimetria, de um 

desequilíbrio nas relações de poder. Dessa forma, o poder está em todos os espaços 

e ninguém está fora das relações de poder, todos fazem parte delas, a única diferença 

é a posição que cada indivíduo ou grupo exerce.  

O poder, ainda segundo o autor, atua sobre os corpos e está nos microespaços, 

que devem ser pensados para além da relação “Governo-cidadão”, mas que se deve 

considerar os recortes que envolvem capitalismo, colonialismo, patriarcado, 

homofobia etc., ou até mesmo em instituições culturais, como a família, por exemplo. 

Assim: 

 
O poder não opera em um único lugar, mas em lugares múltiplos: a família, a 
vida sexual, a maneira como se trata os loucos, a exclusão dos 
homossexuais, as relações entre os homens e as mulheres... todas essas 
relações são relações políticas. Só podemos mudar a sociedade sob a 
condição de mudar essas relações (FOUCAULT, 2006, p. 262). 
 
 

Portanto, uma vez que o poder está em todos os lugares, ele também se 

relaciona com o saber, construindo as relações dentro do saber também e colocando 

em debate a questão de acesso aos saberes, na tentativa de se lutar pela validação 

e reconhecimento dos conhecimentos daqueles que sofrem injustiças, no sentido de 

partilhar conhecimento com os que sempre foram oprimidos, assim como oferecer-



49 
 

lhes a possibilidade de criar seus próprios conhecimentos e de serem reconhecidos 

por eles.  

Como ponto de partida para essas injustiças, entende-se a separação que o 

capitalismo faz entre economia e sociedade. A economia era parte integrante da 

sociedade, funcionavam ambas como um só organismo, porém, a partir do 

desenvolvimento do capitalismo, da busca desenfreada por lucro e progresso, a 

economia se separa da sociedade, tornando-se um campo autônomo, um campo de 

saber e de poder, que segue seus próprios interesses, sua própria dinâmica. 

Com isso, a economia capitalista gera danos às classes pobre e média, 

gerando o risco de a sociedade colapsar (SANTOS, 2007). Danos como as distinções 

de classes e a mercadorização (ou mercantilização, o autor utiliza os dois termos) da 

vida, colocando preço nos recursos naturais, no trabalho humano, no saber e em 

outras coisas que Santos (2007) chama de “falsas mercadorias”, pois não foram 

criadas para serem comercializadas. Tudo isso pode ser considerado exemplo das 

relações de poder em larga escala, envolvendo monopólio de riquezas e saberes. 

Sobre isso: 

 
[...] o saber não pode existir totalmente independente do poder. Isso não 
significa que o saber está submetido ao poder, pois um saber de qualidade 
não pode nascer em tais condições. O desenvolvimento de um saber 
científico é impossível de compreender sem considerar as mudanças nos 
mecanismos do poder. (FOUCAULT, 2006, p. 269) 
 
 

Partindo dessa perspectiva de poder relacionado ao saber, também se insere 

a relação entre poder, discurso e os “acontecimentos”, como explicado a seguir: 

 
O que me interessa, no problema do discurso, é o fato de que alguém disse 
alguma coisa em um dado momento. Não é o sentido que eu busco 
evidenciar, mas a função que se pode atribuir uma vez que essa coisa foi dita 
naquele momento. Isto é o que eu chamo de acontecimento. Para mim, trata-
se de considerar o discurso como uma série de acontecimentos, de 
estabelecer e descrever as relações que esses acontecimentos – que 
podemos chamar de acontecimentos discursivos – mantém com outros 
acontecimentos que pertencem ao sistema econômico, ou ao campo político, 
ou às instituições. (FOUCAULT, 2006, pp. 255-256) 

 
 

Toda estrutura capitalista, econômica e política se reflete diretamente nos 

conhecimentos. Para entendermos algo, precisamos partir de um conhecimento que 

já existe, um conhecimento reconhecido, ou seja, não existe um conhecimento 

totalmente novo. Além de que, cabe questionar quem instituiu o conhecimento que 

nos é imposto, pois muitas vezes ele foi criado e instituído como verdade absoluta por 
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aqueles que são ou foram privilegiados pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo 

patriarcado. 

A partir dessas discussões, surge a necessidade de dar voz aos grupos que 

foram invisibilizados pela trindade, pelas relações de poder, dar voz a um discurso 

que não foi ouvido. Partindo, então, da ideia foucaultiana de discurso, que Ribeiro 

(2019) resume de maneira objetiva e clara quando afirma que se deve entender o 

discurso “como um sistema que estrutura determinado imaginário social” (RIBEIRO, 

2019, p. 55) e não somente como um amontoado de palavras.  

Um desses grupos invisibilizados pelas estruturas de poder é o grupo LGBT+, 

que historicamente sofre opressões, sendo criminalizado e estigmatizado enquanto 

desvio moral ou anomalia social, passando por marginalização e privação de direitos 

básicos39 como liberdade de expressão, livre desenvolvimento da personalidade e/ou 

identidade, direito à segurança, ao saber e fazer científico ou até mesmo à educação 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2008). 

Impõe-se, assim, a necessidade de discutir a existência, a resistência e a 

produção artística do grupo LGBT+ e também surge o intuito de escutar suas vozes e 

compreender que marcas sociais atravessam esses indivíduos e esse grupo social. 

Para isso, partiremos das discussões sobre lugar de fala que a autora Djamila Ribeiro 

(2019) propõe em seu livro homônimo e a partir das discussões de Patricia Hill Collins 

(1997) a respeito de sua teoria e conceito de Feminist Standpoint. Também 

passaremos por discussões propostas por Hall (2014), entre outros autores, para 

entender questões como lugar de fala, identidade, identificação, representação etc. 

 

 

2.1 “Pajubá”: lugar de fala, identidade, discurso, representatividade e outros 

conceitos 

 

No que se refere a “lugar de fala”, Ribeiro40 (2019) afirma que a origem do termo 

é imprecisa, mas que alguns autores estimam que surgiu dentro das discussões sobre 

                                                           
 39 Acrescenta-se que esses direitos deveriam ser garantidos pelo Estado tal qual afirma a Constituição 
e outros documentos importantes como o texto base da I Conferência Nacional LGBT (PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA, 2008), a Conferência de Viena sobre Direitos Humanos (1993) e a Declaração 
Universal de Respeito à Diversidade (UNESCO, 2002), sendo estes dois últimos reconhecidos 
internacionalmente. 
40 Apesar de saber que o termo “Lugar de Fala” foi adaptado por Ribeiro (2019) a partir da teoria criada 
por Collins (1997), optei por focar mais na perspectiva e nas falas de Djamila Ribeiro (2019), pois 
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Feminist Standpoint ou “ponto de vista feminista”, uma teoria crítica que discute a 

perspectiva de raça, diversidade e pensamento decolonial, presente nas 

fundamentações do Feminismo Negro, desenvolvida por Collins (1997). 

Segundo Ribeiro (2019), em consonância com Collins (1997), falar de ponto de 

vista significa encetar um debate estrutural. Não se trata apenas do ponto de vista do 

indivíduo, mas, sim, das condições sociais que permitiram ou não que determinado 

grupo tenha acesso a lugares de cidadania e reconhecimento. Então, para entender 

lugar de fala é necessário 

 
[...] partir da localização dos grupos nas relações de poder. Seria preciso 
entender as categorias de raça, gênero, classe e sexualidade como 
elementos da estrutura social que emergem como dispositivos fundamentais 
que favorecem as desigualdades e criam grupos em vez de pensar essas 
categorias como descritivas da identidade aplicada aos indivíduos (RIBEIRO, 
2019, p. 60-61). 

 
 

Segundo Collins (1997), a localização social comum nas relações de poder é o 

que cria os grupos sociais, nos quais o indivíduo pode ou não se inserir. Logo, as 

autoras compreendem lugar de fala como uma forma de refutar as estruturas 

hierárquicas impostas pelas relações de poder, o conceito vai além de somente 

verbalizar palavras, é sobre o direito de existir. 

Logo, lugar de fala também pode ser visto em uma perspectiva mais ampla, 

não só como um conceito de estudos teóricos, mas como uma forma de “refutar a 

historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia 

social” (RIBEIRO, 2019, p. 64). É uma forma de olhar para os grupos sociais e para 

os lugares que são impostos a esses grupos. 

Destaca-se a palavra “grupo” dessa construção, pois um erro comum e muito 

recorrente em debates nas redes sociais é utilizar a teoria de lugar de fala como uma 

forma de encerrar um discurso ou de validar/invalidar a fala de alguém por não ser 

seu lugar de fala, como explica Ribeiro (2019): 

 
No debate virtual, aqui no Brasil, nos acostumamos a ouvir os mesmos 
equívocos de Hekman41. “Fulana está falando a partir das vivências dela”, 
como se essas vivências, por mais que contenham experiências advindas da 
localização social de fulana, se mostrassem insuficiente para explicar uma 

                                                           
acredito que a visão dessa autora está mais relacionada aos textos utilizados, uma vez que aspectos 
como “brasilidade”, colonialidade e decolonialidade atravessam essas pessoas e, assim, Djamila acaba 
por compartilhar lugar(es) de fala(s) com os poetas e com esta pesquisadora que aqui escreve, se 
aproximando mais da realidade que busquei abordar. 
41 Se refere à Susan Hekman, autora que publicou um artigo que critica o Feminist Standpoint ou “ponto 
de vista feminista”. Ribeiro (2019) e Collins (1997) fazem uma resposta a ela em seus textos. 
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série de questões. Como defende Collins, a experiência de fulana importa, 
sem dúvida, mas o foco é justamente tentar entender as condições sociais 
que constituem o grupo do qual fulana faz parte e quais são as experiências 
que essa pessoa compartilha como grupo. Reduzir a teoria do ponto de vista 
feminista e lugar de fala somente às vivências seria um grande erro, pois aqui 
existe um estudo sobre como as opressões estruturais impedem que 
indivíduos de certos grupos tenham direito a fala, à humanidade. O fato de 
uma pessoa ser negra não significa que ela saberá refletir crítica e 
filosoficamente sobre as consequências do racismo. 
Inclusive, ela até poderá dizer que nunca sentiu racismo, que sua vivência 
não comporta ou que ela nunca passou por isso. E sabemos o quanto alguns 
grupos adoram fazer uso dessas pessoas. Mas o fato dessa pessoa dizer que 
não sentiu racismo não faz com que, por conta de sua localização social, ela 
não tenha tido menos oportunidades e direitos (RIBEIRO, 2019, p. 66-67). 

 
 

A partir da fala da autora, é possível compreender que, apesar das vivências 

individuais de uma pessoa serem importantes, elas não são o foco do estudo social 

que o ponto de vista feminista e o lugar de fala propõem. O foco é tentar compreender 

que condições sociais constituem o grupo social ao qual a pessoa pertence, já que o 

que interessa é ver como as estruturas sociais convergem em opressão para um 

determinado grupo. Portanto, não se trata de reduzir a importância das vivências 

individuais, mas sim de dar ênfase ao coletivo. 

Nesse mesmo campo do Feminismo Negro, surge outro conceito, recente e 

muito potente, a “escrevivência” de Conceição Evaristo (2020), que também se insere 

na representatividade negra, flertando com o “lugar de fala” e se impondo na defesa 

de vozes negras, da validação do conhecimento não-acadêmico e dos saberes 

culturais e ancestrais. Assim: 

 
Escrevivência, em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita 
das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma 
imagem do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras escravizadas 
tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocratas, 
homens, mulheres e até crianças. E se ontem nem a voz pertencia às 
mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita, nos pertencem também. 
Pertencem, pois nos apropriamos desses signos gráficos, do valor da escrita, 
sem esquecer a pujança da oralidade de nossas e de nossos ancestrais. 
Potência de voz, de criação, de engenhosidade que a casa-grande soube 
escravizar para o deleite de seus filhos. E se a voz de nossas ancestrais tinha 
rumos e funções demarcadas pela casa-grande, a nossa escrita não. Por 
isso, afirmo: “a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa-
grande, e sim acordá-los de seus sonos injustos” (EVARISTO, 2020, p. 30, 
grifo meu). 
 
 

Também se considera que 

 
Como pensar a Escrevivência em sua autonomia e em sua relação com os 
modelos de escrita do eu, autoficção, escrita memorialística… Ouso crer e 
propor que, apesar de semelhanças com os tipos de escrita citadas, a 
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Escrevivência extrapola os campos de uma escrita que gira em torno de um 
sujeito individualizado. Creio mesmo que o lugar nascedouro da 
Escrevivência já demande outra leitura. Escrevivência surge de uma prática 
literária cuja autoria é negra, feminina e pobre. Em que o agente, o sujeito da 
ação, assume o seu fazer, o seu pensamento, a sua reflexão, não somente 
como um exercício isolado, mas atravessado por grupos, por uma 
coletividade (EVARISTO, 2020, p. 38). 

 
 

A fala de Evaristo (2020), além de explicar a origem do termo escrevivência, 

também se relaciona com outras concepções: o “corpo linguagem” de Cosson (2016), 

o “Lugar de Fala” de Collins (1997) e Ribeiro (2019) e, finalmente, o “corpo-voz” de 

Evaristo (2020) estão diretamente ligados ao “discurso” de Foucault (1996), 

confirmando a ideia de que o discurso carrega identidade, identificação, subjetividades 

e diferenças.  

Todos esses conceitos aparecem na construção do discurso de um indivíduo e 

de um grupo, estão interligados e, considerando todo este cenário, reafirma-se a tese 

de que é praticamente impossível para uma pessoa escrever/falar/produzir/se 

expressar sem que o seu discurso e a sua linguagem estejam envoltos, influenciados 

pela sua própria construção identitária e subjetiva. Como a autora afirma, em trecho 

já citado anteriormente na introdução deste trabalho: “E essa subjetividade, creio, 

contamina tanto o assunto que escolho para escrever, as personagens criadas, o 

enredo, como o próprio uso da linguagem” (EVARISTO, 2020, pp. 41-42). 

 Subjetividade que, segundo conceito determinado por Guattari (1992), também 

pode ser vista a partir de uma coletividade, uma vez que a mesma é definida pelo 

autor como: 

 
[...] “o conjunto das condições que torna possível que instâncias individuais 
e/ou coletivas estejam em posição de emergir como território existencial auto-
referencial, em adjacência ou em relação de delimitação com uma alteridade 
ela mesma subjetiva” (GUATTARI, 1992, p. 19, grifo do autor). 
 
 

 E o autor completa o raciocínio:  

 
Assim, em certos contextos sociais e semiológicos, a subjetividade se 
individua: uma pessoa, tida como responsável por si mesma, se posiciona em 
meio a relações de alteridade regidas por usos familiares, costumes locais, 
leis jurídicas... Em outras condições, a subjetividade se faz coletiva, o que 
não significa que ela se torne por isso exclusivamente social. Com efeito, o 
termo “coletivo” deve ser entendido aqui no sentido de uma multiplicidade que 
se desenvolve para além do indivíduo, junto ao socius, assim como aquém 
da pessoa, junto a intensidades pré-verbais, derivando de uma lógica dos 
afetos mais do que de uma lógica de conjuntos bem circunscritos. 
(GUATTARI, 1992, pp. 19-20). 
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Sendo assim, a subjetividade é plural, é algo iminente, seja individual ou 

coletiva, e que surge como um “território existencial auto-referencial” (GUATTARI, 

1992), ou seja: trata-se de um espaço simbólico e não físico, da mesma forma que o 

lugar de fala (RIBEIRO, 2019) e que não precisa de validação externa pois ele se 

“auto-referencia” e que se delimita a partir da própria alteridade do(s) ser(es) que, por 

sua vez, também é subjetiva (GUATTARI, 1992).  

Dependendo do contexto social e semiológico, a subjetividade ou se individua 

ou se faz coletiva. Porém, em ambas as situações, a subjetividade vai sempre estar 

interligada com a formação identitária do sujeito e/ou grupo e será sempre 

atravessada pelas suas relações sociais, pelos seus afetos, seus interesses e pelas 

suas relações de poder, implicando, de forma conjunta “instâncias humanas inter-

subjetivas manifestadas pela linguagem e instâncias sugestivas ou identificatórias 

concernentes à etologia [...]” (GUATTARI, 1992, p.20).  

 Como é possível perceber, a questão da coletividade está presente nos autores 

citados, como Foucault (2006), Collins (1997), Ribeiro (2019), Guattari (1992), o que 

nos faz retornar à discussão que Evaristo (2020) defende (se referindo em especial 

ao “escrevivência”), a ideia de que esses conceitos já não são sobre o individual, mas 

sim sobre o coletivo, que “O texto está impregnado da história de uma coletividade” 

(EVARISTO, 2020, p. 39), assim se inserindo no âmbito do grupo cultural ou 

identitário. A autora afirma: 

 
Por isso, nunca pensaria a Escrevivência como possibilidade de domínio do 
mundo. Mas como uma pulsação antiga, que corre em mim por perceber um 
mundo esfacelado, desde antes, desde sempre. E o que seria escrever nesse 
mundo? O que escrever, como escrever, para que e para quem escrever? 
Escrevivência, antes de qualquer domínio, é interrogação. É uma busca por 
se inserir no mundo com as nossas histórias, com as nossas vidas, que o 
mundo desconsidera. Escrevivência não está para a abstração do mundo, e 
sim para a existência, para o mundo-vida. Um mundo que busco apreender, 
para que eu possa, nele, me autoinscrever, mas, com a justa compreensão 
de que a letra não é só minha.  [...] A Escrevivência pode ser como se o sujeito 
da escrita estivesse escrevendo a si próprio, sendo ele a realidade ficcional, 
a própria inventiva de sua escrita, e muitas vezes o é. Mas, ao escrever a si 
próprio, seu gesto se amplia e, sem sair de si, colhe vidas, histórias do 
entorno. E por isso é uma escrita que não se esgota em si, mas, aprofunda, 
amplia, abarca a história de uma coletividade. Não se restringe, pois, a uma 
escrita de si, a uma pintura de si (EVARISTO, 2020, p. 35). 
 
 

Partindo do mesmo pressuposto, utilizo essa colocação de Evaristo (2020) para 

afirmar, desde já, que as análises presentes neste trabalho seguiram a ideia do autor 

como sujeito da escrita e realidade ficcional, personagem da própria obra, na qual seu 
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discurso se reflete e o insere, assim, dentro de uma representividade do coletivo. 

Dessa forma, a autora corrobora para a construção da literatura como espaço para o 

discurso impulsionador da visibilidade, da representatividade de um determinado 

grupo, pois 

 
[...] se o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de escrever ultrapassa 
os limites de uma percepção da vida. Escrever pressupõe um dinamismo 
próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua autoinscrição no 
interior do mundo (EVARISTO, 2020, p. 35, grifo meu). 
 
 

Além disso, é possível utilizar os conceitos de Evaristo (2020) para aplicar em análise 

de poemas LGBT+, pois, como a própria autora afirma  

 
A maioria das personagens que construo se apresenta a partir de espaços de 
exclusão por vários motivos. Pessoas que experimentam condições de 
exclusão tendem a se identificar e a se comover com essas personagens. Um 
sujeito gay se vê nesse texto porque, também ele, vive essa experiência de 
exclusão. Um sujeito pobre tem a mesma identificação com uma personagem 
que vive a condição de pobreza. Uma mulher que se cumplicia com as outras 
se sensibiliza ao ler o conto “Maria” ou Insubmissas lágrimas de mulheres. 
Assim como a escritora ou o escritor ao inventar a sua escrita, pode deixar 
um pouco ou muito de si, consciente ou inconscientemente, creio que a 
pessoa que lê, acolhe o texto, a partir de suas experiências pessoais, se 
assemelhando, simpatizando ou não com as personagens (EVARISTO, 
2020, p. 33). 

 
 

O mesmo serve para a defesa das ancestralidades e do lugar de fala e também 

sobre a vivência ser considerada sabedoria, a autora afirma que “a aprendizagem da 

escrita está na vida” (EVARISTO, 2020, p. 34), pois foi da/na dinâmica da vida que ela 

observou seus “primeiros traços escritos, a primeira grafia, cuja página foi ao chão” 

(EVARISTO, 2020, p. 34). 

Trata-se, então de um processo de identificação com um determinado grupo e, 

ao mesmo tempo, de exclusão de outro grupo, a questão da diferença como marcador 

de identidade (que será explicada mais adiante, neste mesmo capítulo). Bem como, 

nesta dissertação, busco demonstrar como todos esses conceitos se conectam e 

podem ser utilizados para o reconhecimento e criação de um espaço de construção 

identitária e de identificação no cenário LGBT+ amapaense. 

Em seus estudos, Ribeiro (2019), e Collins (1997) e Evaristo (2020) falam 

principalmente da representatividade negra, com enfoque em mulheres negras, pois 

esse era o objetivo de seu trabalho, bem como o Feminismo Negro foi berço dos 

conceitos e perspectivas desenvolvidos pelas autoras. Porém, é possível perceber o 
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mesmo padrão com outros grupos historicamente invisibilizados, como Ribeiro (2019) 

e Evaristo (2020) afirmam. Assim, destaca-se a existência das opressões (machismo, 

racismo, LGBTfobia etc.) também no grupo LGBT+. 

De forma que, como no exemplo de Ribeiro (2019), o fato de uma pessoa ser 

LGBT+ não significa que ela saberá fazer reflexões críticas sobre as consequências 

da LGBTfobia, inclusive ela poderá afirmar que nunca sofreu LGBTfobia, mas isso não 

faz com que essa pessoa esteja imune às marcas sociais do seu grupo, e que ela, 

sem mesmo ter consciência, possa ter tido menos direitos e/ou oportunidades por 

causa da sua localização social.  

Uma prova disso é que é bem comum saber de pessoas LGBT+ que “estão no 

armário” e que quase ninguém de seu grupo de amigos, família e trabalho saiba de 

sua sexualidade e/ou identidade de gênero, pois, ao contrário das pessoas negras, 

existem alguns LGBT+ que conseguem (e/ou preferem) esconder ou mascarar a 

marca social que carregam. Além desses, também existem pessoas LGBT+ que 

reforçam as estruturas de poder e se utilizam de suas outras posições sociais para 

oprimir42 outros LGBT+, um comportamento errôneo, pois: 

 
Obviamente que esses indivíduos reacionários pertencentes a grupos 
oprimidos estão legitimando opressões ao proferirem certos discursos. Seria, 
então, necessário o combate a esses discursos, sem sombra de dúvida. 
Porém, o que ocorre, geralmente, é a tentativa de deslegitimar a luta 
antirracista, anti-machista ou anti-LGBTfóbica, ou a própria teoria do ponto 
de vista feminista ou lugar de fala, com base na existência de indivíduos como 
esses, como se homens brancos heterossexuais não fossem o grupo 
responsável e beneficiado com essas opressões (RIBEIRO, 2019, p. 68). 
 
 

Como afirmou a autora, outra questão a ser pensada e trabalhada é o combate 

aos discursos que legitimam as lutas dos grupos que antes eram chamados de 

“minorias”, mas que neste trabalho entende-se como “oprimidos”, em consonância 

com Ribeiro (2019) e/ou “dissidentes”, destacando a afirmativa de Silva (2020): 

 
A palavra dissidência tem sido utilizada no lugar de minorias para inserir no 
debate a perspectiva dos que assumem o contradiscurso como força 
operante de suas vidas. O dissidente é o sujeito subversivo por excelência, 
que constrói para si percursos outros, bem destoantes dos hegemônicos. Ele 
não apenas dribla normas e territórios minados por estruturas excludentes, 
como traz para si a responsabilidade de atravessá-las, ocupando-as e 
produzindo objetos em que se possa ver. As palavras que orbitam o vocábulo 
“dissidência” podem ajudar a compreendê-lo, mas sem delimitá-lo: oposição, 

                                                           
42 Como, por exemplo, um gay branco que pratica racismo, uma lésbica “feminina” que reproduz 
machismo com a lésbica “masculina”, ou até mesmo o preconceito que há dentro do próprio grupo 
LGBT+ com pessoas bissexuais e/ou trans e travestis.  



57 
 

subversão, transgressão, objeção, desobediência, ruptura. Resumindo, não 
se trata apenas das práticas discursivas de um sujeito insurgente, mas da 
construção de saberes sob as perspectivas dos atravessamentos e das 
interseccionalidades (SILVA, 2020, p. 4-5). 
 

 

Então, neste trabalho entende-se por sujeitos dissidentes as pessoas que 

assumem a posição do contradiscurso, da subversão, da transgressão. São pessoas 

que não somente reconhecem as estruturas de poder, como possuem consciência da 

opressão que elas sofrem e/ou exercem e buscam combatê-las, conhecem seu lugar 

de fala e o grupo social ao qual pertencem.  

Para além de apenas ter direito à fala, à prática discursiva, como menciona o 

autor (SILVA, 2020), trata-se da construção de saberes sob a perspectiva da 

interseccionalidade, ponto de convergência entre Silva (2020), Spivak (2010), Ribeiro 

(2019), Collins (1997) e tantos outros autores: é necessário construir e reconhecer os 

saberes, as produções desses sujeitos e, também, é imprescindível um olhar 

interseccional para esses sujeitos e grupos.  

“Interseccional”, “interseccionalidade” vêm da palavra “interseção”, que 

significa o ponto de encontro, a convergência e, é assim que se entende esse 

conceito, que é mais uma teoria vinda do Feminismo (no caso, o Feminismo 

Interseccional). Logo, um “olhar interseccional” é reconhecer a multidiscriminação 

conectada por sexo, gênero, classe, raça e sexualidade. A perspectiva interseccional 

compreende essas múltiplas opressões e procura pensar em pautas inclusivas, do 

geral ao específico (SILVA, 2016). 

Assim, Ribeiro (2019) reitera e completa esse raciocínio quando afirma que: 

 
[...] o debate é sobre a posição ocupada por cada grupo, entendendo o quanto 
raça, gênero, classe e sexualidade se entrecruzam gerando formas diferentes 
de experenciar opressões. Justamente por isso não pode haver hierarquia de 
opressões, pois sendo estruturais, não existe “preferência de luta” (RIBEIRO, 
2019, p. 71). 
 

 

Dessa forma, toda e qualquer ação política e/ou social, qualquer estudo e/ou 

teoria devem ser pensados sob o viés da interseccionalidade, uma vez que não existe 

“prioridade de luta”. Todas essas marcas sociais e/ou opressões trazidas/sofridas por 

um sujeito ou por um grupo devem ser pensadas e consideradas em conjunto. 

Disso vem a necessidade de reconhecer e dar valor aos saberes desses 

grupos, como mencionado anteriormente, e também, como afirma Ribeiro (2019, p. 

75), é importante que essas pessoas se autodefinam, pois “essa necessidade de 
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autodefinição é uma estratégia importante de enfrentamento a essa visão colonial”. A 

autodefinição leva à aceitação, à autoafirmação e, consequentemente, leva ao 

reconhecimento de sua identidade, do seu lugar de fala e leva ao orgulho de ser quem 

se é. 

Mas o que é identidade43? Neste trabalho optou-se por seguir as concepções 

apresentadas por Stuart Hall, Tomaz Tadeu da Silva e Kathryn Woodward no livro 

Identidade e diferença – A perspectiva dos Estudos Culturais (2014), que serão 

discutidas nos parágrafos que seguem. 

No senso comum, além de um “apelido” para o documento de identificação (o 

Registro Geral – RG), é possível entender identidade como “é o que eu sou”, ou “é 

com o que me identifico” ou mesmo “é o que define um grupo, um país, uma cultura” 

e, dentro desse raciocínio, Hall (2014) destaca que: 

 
Têm [sic] a ver não tanto com as questões “quem nós somos” ou “de onde 
nós viemos”, mas muito mais com as questões “quem nós podemos nos 
tornar”, “como nós temos sido representados” e “como essa representação 
afeta a forma como nós podemos representar a nós próprios” (HALL, 2014, 
p. 109).  
 
 

Logo, para o autor, mais do que dizer quem somos e de onde viemos, 

identidade é sobre como temos sido representados, como nós mesmos construímos 

essa representação e o que/quem podemos nos tornar. A ideia de representação, para 

os autores Hall (2014), Silva (2014) e Woodward (2014), perpassa por 

concepções/construções linguísticas e sociais, como Woodward (2014) explica: 

 
A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos 
por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como 
sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que 
damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos. [...] A representação, 
compreendida como um processo cultural, estabelece identidades individuais 
e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem 
possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem 
eu quero ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os 
lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos 
quais podem falar (WOODWARD, 2014, p. 17-18). 
 
 

Assim, entende-se representação como um processo cultural que passa pela 

prática de significação e por um sistema simbólico que juntos produzem significado e 

                                                           
43 Registro que conheço e reconheço a discussão sobre identidade no âmbito da psicologia, porém, 
neste trabalho optei pelo caminho teórico-conceitual dos Estudos Culturais, por acreditar que contempla 
mais o tema e para não me demorar muito em apenas um conceito, apresentando todas as vertentes 
dele.   
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formam o indivíduo, ou seja, algumas marcas, trejeitos, características ou mesmo 

estereótipos marcam o indivíduo ou um grupo, gerando uma identificação e 

construindo o lugar a partir do qual indivíduo e/ou grupo podem se posicionar ou falar, 

pontos que conversam diretamente com o lugar de fala de Collins (1997) e Ribeiro 

(2019) e com a discussão proposta por Spivak (2010) em Pode o subalterno falar?. 

A representação (ato de representar) e/ou a representatividade (qualidade de 

representar) configuram um pilar de extrema importância na compreensão da 

identidade e, consequentemente, no processo de aceitação da identidade e da 

diferença, pois uma depende da outra, visto que  

 
 
[...] as identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela. Isso 
implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por meio 
da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, com precisamente 
aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado de seu exterior 
constitutivo, que o significado “positivo” de qualquer termo – e, assim, sua 
“identidade” – pode ser construído (HALL, 2014, p. 110). 
 
 

Os sistemas de poder e de dominação, como patriarcado, racismo e 

capitalismo, mencionados anteriormente, criou padrão, uma identidade única, “a” 

identidade que deve ser seguida: homem, branco e de classe média alta ou alta, como 

é comum de se marcar nos Estudos Culturais e, aqui acrescenta-se, heterossexual e 

cisgênero. É o grupo que domina o mundo e foi quem ditou as regras do mundo por 

milênios de dominação, escravidão, colonização etc. Logo, foi este grupo que definiu 

“a identidade” (HALL, 2014; SILVA, 2014; WOODWARD, 2014). 

Assim, como o indivíduo não se encaixa no padrão de identidade criado pela 

dominação, ele se entende, se identifica como diferente. A sua diferença é o que vai, 

então, marcar a sua identidade. Logo, sem diferença não há identidade e sem 

identidade não há diferença. A identificação da identidade e da diferença acontece, 

então, através da representação, como o contrário também. Só podemos nos 

identificar com algo se nos sentirmos representados, se nos enxergamos ou se 

enxergarmos a falta de representação. 

Hall (2014) afirma que para o senso comum, identificação é construída a partir 

do reconhecimento de alguma característica ou origem partilhadas com outras 

pessoas ou grupos ou até mesmo de um ideal, o que não está “errado”, mas o autor 

afirma ser uma ideia incompleta e fechada, uma vez que pode levar a pensar em 

identificação como algo determinado.  
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Para Hall (2014), identificação é um processo, e 

 
embora tenha suas condições determinadas de existência, o que inclui os 
recursos materiais e simbólicos exigidos para sustentá-la, a identificação é, 
ao fim e ao cabo, condicional; ela está, ao fim e ao cabo, alojada na 
contingência. Uma vez assegurada, ela não anulará a diferença. [...] A 
identificação é, pois, um processo de articulação, uma suturação [...] (HALL, 
2014, p. 106).  
 
 

Ou seja, a identificação pode ou não ocorrer (por isso é contingente), 

dependendo da condição (por isso é condicional), pois quando uma pessoa se 

identifica com algo, não significa que a diferença será anulada, ao contrário, talvez até 

seja reforçada. Logo, a identificação é um processo de articulação, pois abre espaço 

para acordos, trocas, discussões. Além de tudo, o autor a define como “suturação”, 

observando que utilizou o nome do processo (suturar, suturação) e não o produto final 

concluído (sutura, costura), pois se trata de um processo constante, de construção 

que nunca acabará e que precisa ser feito. Logo, tanto identidade como identificação 

não podem ser consideradas determinadas e fixas, pois estão em constante processo 

de construção, de suturação, envolvidas uma pela outra, se relacionando diretamente 

com representação, representatividade e diferença. 

Identificação e representação estão interligadas da mesma forma que 

identidade e diferença estão, uma depende da outra. Mas qual meio os indivíduos 

utilizam para representar e identificar? Existem várias possibilidades: 

representação/identificação no viés político, no viés familiar, no viés religioso, artístico, 

musical etc., reconhecimento de subjetividades, processos de subjetivação, porém, 

nesta reflexão o foco é verificar esses processos através da produção cultural, mais 

especificamente da produção literária LGBT+ amapaense. 

Reitera-se, nessa perspectiva, o posicionamento de Ribeiro (2019), em 

consonância com Collins (1997), Hall (2014), Silva (2014), Woodward (2014) e tantos 

outros autores, que salientam que é necessário possibilitar que as produções desse(s) 

grupo(s) tenham espaço, que sejam catalogadas e reconhecidas enquanto ciência, 

arte, cultura etc. Faz-se necessário então, investigar e analisar as produções desse(s) 

grupo(s), como tentativa de impulsionar e de favorecer a visibilidade dos mesmos.  

Uma das formas mais antigas de expressão ou manifestação cultural é a 

literatura, sendo esta considerada enquanto produção cultural. A obra literária, por sua 

vez, é vista enquanto “objeto social” (LAJOLO, 1987). Logo, a literatura pode ser um 
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espaço de manifestação social e identitária para os grupos invisibilizados pelas 

estruturas das relações de poder. 

Candido (2006) afirma que só existe literatura quando um indivíduo manifesta, 

através dela, seu pertencimento a um grupo, produzindo formalmente com um 

determinado estilo literário (consciente ou não), criando dentro de um sistema de 

valores que dê sentido à sua produção, concretizando-a quando a mesma é recebida 

por um público de forma a estabelecer uma “herança ou continuidade” dos ideais 

manifestados, sendo estes ideais os do grupo no qual o indivíduo (autor) produz uma 

fala, ou discurso.  

Assim, o autor também afirma que  

 
Com efeito, entendemos por literatura, neste contexto, fatos eminentemente 
associativos; obras e atitudes que exprimem certas relações dos homens 
entre si, e que, tomadas em conjunto, representam uma socialização dos 
seus impulsos íntimos. Toda obra é pessoal, única e insubstituível, na medida 
em que brota de uma confidência, um esforço de pensamento, um assomo 
de intuição, tornando-se uma "expressão". A literatura, porém, é coletiva, na 
medida em que requer uma certa comunhão de meios expressivos (a palavra, 
a imagem), e mobiliza afinidades profundas que congregam os homens de 
um lugar e de um momento, para chegar a uma "comunicação" (CANDIDO, 
2006, p. 147). 

 
 

Concebe-se, portanto, a literatura como manifestação individual e coletiva, 

como parte da cultura e da identidade de um indivíduo e de um povo. A obra é uma 

produção individual que se insere em um determinado grupo literário, o que já se 

concebe enquanto coletividade. Da mesma forma, concebe-se a literatura enquanto 

produção e expressão coletiva, utilizada para a comunicação, para a construção do 

discurso, da representação e da identificação de determinados grupos. Logo, pode-se 

compreender a literatura enquanto espaço para lugar de fala, enquanto espaço para 

existência (e resistência) dos grupos sociais invisibilizados, mais especificamente, do 

grupo LGBT+.  

Nessa perspectiva, escolhi a poesia como gênero de análise por dois motivos: 

pela presença dominante da poesia do Amapá, compondo uma boa parte das 

produções e com vários grupos de poesia, etc.; E por considerar ser uma arte muito 

abrangente e com vários caminhos para trabalho e análise, além de compreendê-la 

como Lorde (2019) defende: 

 
Falo aqui da poesia como destilação reveladora da experiência, não do estéril 
jogo de palavras que, tão frequentemente e de modo distorcido, os patriarcas 
brancos chamam de poesia - a fim de disfarçar um desejo desesperado de 
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imaginação sem discernimento. Para as mulheres, então, a poesia não é um 
luxo. É uma necessidade vital da nossa existência. Ela cria o tipo de luz sob 
a qual baseamos nossas esperanças e nossos sonhos de sobrevivência e 
mudança, primeiro como linguagem, depois como ideia, e então como ação 
mais tangível. É da poesia que nos valemos para nomear o que ainda não 
tem nome, e que só então pode ser pensado. [...] Podemos nos condicionar 
a respeitar nossos sentimentos e transpô-los em linguagem para que sejam 
compartilhados. E, onde não existe ainda essa linguagem, é a poesia que 
ajuda a moldá-la. A poesia não é apenas sonho e imaginação; ela é o 
esqueleto que estrutura nossa vida. Ela estabelece os alicerces para um 
futuro de mudanças [...] (LORDE, 2019, pp. 46-47). 
 
 

Sendo assim, a poesia é vista como cerne do sentimento, da subjetividade, da 

esperança e da subversão, a poesia é uma ferramenta da linguagem, da arte e da 

cultura para utilizar o discurso em prol de uma coletividade (sem perder a 

individualidade) e de um futuro com mudanças promissoras, deixando claro, desse 

modo, a importância de se trabalhar com poesia, como será feito no próximo capítulo. 
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3 “SERÁ QUE ELE É?”: ANÁLISE 

 

 Após toda a explanação teórico-científica, finalmente, este capítulo será 

dedicado à análise das obras selecionadas. Foram escolhidos três autores, são eles, 

em ordem alfabética: Andrew Oliveira, Lara Utzig e Rodrigo Mergulhão. A análise de 

seus poemas será feita em um texto corrido, na intenção de correlacionar as obras. 

É importante destacar que todos os autores foram minuciosamente 

selecionados, depois de meses de levantamento de poemas e de leituras. Os critérios 

utilizados para escolha foram a construção poética que contemplasse o tema do 

trabalho, engajamento na/com a temática LGBT+, ser amapaense e/ou morar no 

Amapá. Quanto à escolha dos poemas, esta foi feita considerando os aspectos 

apresentados na introdução, como fator político, desejo (SILVA, 2012), identidade, 

diferença, representatividade e representação (HALL, 2014; SILVA, 2014; 

WOODWARD, 2014), dissidência, temática e autor (SILVA, 2020), discurso 

(FOUCAULT, 1996), escrevivência e corpo-voz (EVARISTO, 2020), lugar de fala 

(RIBEIRO, 2019), subjetividade (GUATTARI, 1992), entre outros. 

Assim sendo, foi escolhido um texto de cada autor, totalizando três poemas. A 

autoria amapaense tem se adaptado bem aos espaços vituais e buscado alcançar seu 

público através delas. Dessa forma, as obras analisadas foram retiradas de livros e 

blogs, tudo devidamente referenciado neste trabalho, para que todos que leiam 

possam acessar e conhecer mais da criação e contribuição que esses artistas fazem. 

Para apresentar as análises será seguida a ordem alfabética dos autores. 

Ademais, para o desenvolver da análise foram selecionadas algumas 

categorias, baseadas nos estudos de Candido (1996) e Paz (1982), e também nos 

conceitos abordados no capítulo teórico-científico. De Antonio Candido (1996) foram 

utilizados os conceitos sonoridade, ritmo, metro, verso, figura, imagem, poesia direta, 

poesia oblíqua, clareza, obscuridade e tema, enquanto de Octávio Paz (1982), foi 

utilizado o conceito de imagem poética. Além destes, foram utilizados dicionários 

(BECHARA, 2011; GEIGER, 2011) e gramática (LOPES, 2010) para definições de 

palavras e conceituações de figuras de linguagem e outros pontos gramaticais.  
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Portanto, começamos por Andrew Oliveira44, que é um autor45 amapaense não-

binárie46, que também escreve sob os pseudônimos Deirdre e Cherry May Fair, o 

segundo sendo nome de sua conta de fotografias no Instagram. Jovem e talentoso, 

Andrew também tem trabalhos em fotografia, escreve poemas, contos e crônicas e, 

recentemente, lançou seu primeiro livro, em 2020, o romance intitulado Vazio da 

Forma, publicado pelo selo da Skull Editora e que teve sua história transformada em 

um curta-metragem. 

 Abaixo, o poema de Andrew/Deirdre a ser analisado (retirado de suas 

publicações no site Medium): 

 

Particular 
 
Estive fora de mim por um tempo 
E me desencontrei no meu próprio espaço 
Não sabia o que fazer comigo 
Ou o que sentir em relação a mim. 
Então conheci todos aqueles 
Que eu já sabia que me machucariam 
Enquanto eu estivesse de cabeça baixa. 
Eu os velei e me dediquei a eles 
Na completude dos meus silêncios 
De minhas necessidades não exclamadas 
De minha fúria constantemente domada. 
Deixe-me de lado para amar estes outros 
Abandonei-me e não olhei para trás, 
Não quis saber de mim, não me importei. 
Tornei-me espectadora de mim mesma 
Assisti-me desintegrar na condolência 
Do que não me permiti ser. 
E então prometi um amor inabalável 
Que nem mesmo eu tinha certeza dele 
Mas abdiquei para que tudo pudesse funcionar. 
A metrópole devorou a ingenuidade 
Que eu ainda alimentava continuamente 
Resolveu me profanar, me despedaçar 
Me deixar em carne viva para que eu pudesse 
Fazer de mim a minha fuga. 
Fui imoralidade e ascensão 

                                                           
44 Encontre Andrew pelo @deirdremayfair no Instagram ou pelo @cherrymayfair (Instagram de 
fotografias), ou pelos links: https://www.wattpad.com/user/cherrymayfair (Wattpad), 
https://deirdremayfair.medium.com/ (Medium) e https://linktr.ee/deirdremayfair (Linktree). 
45 Em conversa com Andrew, o autor afirmou que se sente confortável com os pronomes “ele/dele” e 
“ela/dela”. Portanto, usarei ambos para me referir a ele. 
46 Em consonância com Lau (2018), neste trabalho entendo como “pessoa não-binárie” todas as 
pessoas que possuem identidade de gênero fora do binarismo homem e mulher. Portanto, podem se 
identificar com ambos os gêneros (masculino e/ou feminino) e/ou com nenhum dos dois. Disso surge a 
necessidade de adequação da linguagem, dos pronomes, pois se a pessoa não se identifica com 
nenhum dos dois ou se identifica com os dois pronomes. Como “ele/ela” não se encaixarão ou poderão 
ofender, assim, surgiu o pronome “elu”, que é uma construção do movimento LGBT+ para contemplar 
pessoas não-bináries ou NB. Além de “elu”, algumas pessoas da comunidade também utilizam “ile” 
como pronome neutro. 
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Fui poesia e desistência 
Fiz da raiva revolta 
Fiz do amor espinho 
Fiz do sexo catarse 
E me reneguei, me machuquei, 
Tirei a minha voz 
Mutilei meu mundo 
Até a ínfima hora 
Em que proclamei a minha morte 
E renasci no infinito 
Que eu mesma criei. 
 
(OLIVEIRA, 2016) 

 

Em uma primeira impressão de leitura, já é possível perceber alguns pontos 

sobre o estilo da escrita de Andrew: trata-se de uma composição incessante, uma 

lírica imparável, na pressa de ser lida, de falar, de existir e resistir. Andrew faz do 

poema um lugar de desabafo, quase um vômito de palavras, sentimentos e 

sensações.  

 Logo nas primeiras linhas do poema já é possível identificar que se trata de uma 

pessoa à margem da sociedade, alguém que se encontrava em um conflito interno com 

seu eu, que esteve fora de si, em um desencontro com si próprio e não sabia o que 

sentir. Como se descrevesse a construção e o reconhecimento do próprio corpo e 

condição: o primeiro choque de ser e de se reconhecer LGBT+, quando se começa a 

perceber e a entender seu pertencimento à comunidade LGBT+, e, logo, como pessoa 

excluída da e pela sociedade. Para abordar mais dessa ideia, desenvolverei meus 

argumentos na análise a seguir. 

 Na intenção de não fazer o texto ficar confuso, a análise será por partes, tratarei 

primeiro da sonoridade, depois das figuras de linguagem. Portanto, começando no que 

Candido (1996) chama de “fundamentos do poema”, ou seja, as categorias clássicas 

de análise, que o autor divide em sonoridade, ritmo, metro e verso. Pensando nessas 

categorias, já há um indício de liberdade formal marcada pela ausência de rimas e 

métrica. 

 Não há rima no poema, os versos são livres (portanto não será considerado o 

metro), trata-se de uma leitura intensa (devido à profundidade e subjetividade da 

temática e das escolhas sintáticas da autora), uma construção longa, com versos 

curtos, mas sem separação de estrofes. Logo, a leitura fica fluída, mais livre, ao passo 

que também se configura em mistério, pelo verso corrido, pela falta de pausa e pelas 
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escolhas de palavras que geram paradoxos e que serão analisadas mais 

profundamente no decorrer deste texto.  

O ritmo do poema se dá devido às escolhas semânticas e a algumas repetições. 

Por exemplo, os versos do início do poema transparecem uma certa melancolia, como 

em “Estive fora de mim por um tempo/E me desencontrei no meu próprio espaço/Não 

sabia o que fazer comigo/Ou o que sentir em relação a mim”, versos que mostram a 

tristeza do eu-lírico, mostram que ele se sente perdido em seu “próprio espaço”, 

perdido em seu próprio corpo.  

Mais à frente, o poema traz os seguintes versos: 

 
[...] 
Na completude dos meus silêncios 
De minhas necessidades não exclamadas 
De minha fúria constantemente domada. 
Deixe-me de lado para amar estes outros 
Abandonei-me e não olhei para trás, 
Não quis saber de mim, não me importei. 
Tornei-me espectadora de mim mesma 
Assisti-me desintegrar na condolência 
Do que não me permiti ser. 
[...] (OLIVEIRA, 2016) 
 
 

Esses versos, assim como os do parágrafo anterior, revelam uma estagnação 

em seu ritmo, pois não são nem longos (como versos dodecassílabo/Alexandrinos), 

nem curtos (como versos monossílabos ou como os apresentados em haicais/haicais), 

mantendo “uma só nota” na cadência da leitura em voz alta. 

Além disso, eles revelam uma sequência de renúncia, de desistência ou 

indiferença por parte do eu-lírico, que se abandonou, sem olhar para trás e sem se 

importar, a partir disso vem o ritmo que se arrasta (devido à cadência de leitura, ao 

tamanho dos versos e às construções sintáticas), como a pessoa do poema parece se 

arrastar nas dificuldades que apareceram em sua vida. 

Como resposta, talvez, surgem os versos finais do poema: “Fazer de mim a 

minha fuga./Fui imoralidade e ascensão/Fui poesia e desistência/Fiz da raiva 

revolta/Fiz do amor espinho/Fiz do sexo catarse/E me reneguei, me machuquei,/Tirei 

a minha voz/Mutilei meu mundo/Até a ínfima hora/Em que proclamei a minha morte/E 

renasci no infinito/Que eu mesma criei.”, assim, a autora transparece o ritmo mais 

rápido através de versos mais curtos em relação ao resto do poema47.  

                                                           
47 Para exemplificar com o próprio poema: considero longos, versos como “E me desencontrei no meu 
próprio espaço”, “Mas abdiquei para que tudo pudesse funcionar” ou “Me deixar em carne viva para que 
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A leitura em voz alta corre por esses versos, com pressa, mostrando a urgência 

que o eu-lírico tem de renascer e de ser. Essa sequência de versos faz um contraponto 

com os citados anteriormente, mostrando uma espécie de reviravolta, a saída da 

inércia. Além de todos esses aspectos, também se destaca a recorrência de verbos de 

ação no trecho (“Fazer” repetidamente, renegar, machucar, tirar, mutilar, proclamar, 

renascer, criar). 

 Ainda nas concepções de Candido (1996), o autor define algumas questões 

para a unidade expressiva do poema, dividida em figura, imagem, tema, alegoria e 

símbolo. Figura e imagem estão diretamente interligadas, pois, segundo o teórico, a 

figura é igual às figuras de linguagem e a imagem é o produto das figuras de linguagem, 

o efeito que elas produzem, principalmente no que se refere às metáforas.  

Lembrando que as figuras de linguagem são recursos linguísticos e poéticos, 

utilizadas tanto oralmente quanto na escrita e que são divididas em figuras de som, de 

construção ou sintaxe, de pensamento e de palavras ou semântica. Aqui serão 

destacadas e abordadas apenas as figuras de linguagem que julgamos relevantes para 

a análise dos poemas. 

No poema de Andrew não há ocorrências relevantes de figuras de som, apenas 

mudanças no ritmo, como já foi apontado. Quanto às figuras de sintaxe, algumas 

ocorrem no texto, começando pela anáfora48, que aparece nas repetições das palavras 

“fui” e “fiz”, contribuindo para o ritmo do trecho mais rápido do poema. Nos mesmos 

versos aparece o polissíndeto49 com a repetição do conectivo “e”, que também 

contribui para a cadência e a construção de sentido. Nos versos “Na completude dos 

meus silêncios/De minhas necessidades não exclamadas/De minha fúria 

constantemente domada./Deixe-me de lado para amar estes outros” ocorre 

assíndeto50 pela ausência de conectivos.  

A elipse51 aparece durante todo o poema, nas construções que subentendem o 

sujeito oculto “eu”, como em “(eu) Estive fora de mim por um tempo”, “(eu) Não sabia 

                                                           
eu pudesse [..]”; considero curtos os versos como “Fui poesia e desistência”, “Fiz da raiva revolta”, “Fiz 
do amor espinho”, “Fiz do sexo catarse”. A percepção da quantidade de palavras e sons (escritas ou 
lidas em voz alta) é o que, na minha análise, diferencia o tamanho dos versos. Além disso, a finalização 
da ideia também pode ser levada em conta, como em “Me deixar em carne viva para que eu pudesse 
[..]” que termina o verso sem completar a ideia, sendo necessário a continuação da mesma no verso 
seguinte. 
48 Anáfora ocorre quando há repetição de uma mesma palavra ou expressão (LOPES, 2010). 
49 Polissíndeto ocorre quando há repetição de um conectivo (LOPES, 2010). 
50 Assíndeto, ao contrário, ocorre na supressão de conectivos (LOPES, 2010). 
51 Elipse é quando se omite uma ou mais palavras de uma oração, porém a ou as palavras ficam 
subentendidas (LOPES, 2010). 
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o que fazer comigo”, “(eu) Não quis saber de mim”, “(eu) E então (eu) prometi um amor 

inabalável” e a sequência de “fui” e “fiz” que também subentendem o “eu” no início de 

cada sentença. As elipses e, principalmente o sujeito oculto “eu”, contribuem para a 

construção da atmosfera misteriosa e para a subjetividade do texto. 

Já as figuras de pensamento, estas aparecem bastante no poema, fazendo jus 

ao caráter subjetivo e ao título “Particular”. Por exemplo, há uma espécie de gradação52 

crescente no poema como um todo, começando com a personagem perdida e 

machucada, passando pelo abandono e sofrimento e chegando no clímax com a 

reviravolta, o renascimento. 

A hipérbole53 aparece tanto em alguns trechos (Por exemplo “Assisti-me 

desintegrar”, “Mutilei meu mundo” etc.) quanto na própria ideia que é construída no 

poema, que passa essa realidade exacerbada do eu-lírico, o exagero nos sentimentos 

e nas reações. Esse foi um recurso utilizado intencionalmente pela autora do poema, 

para mostrar o sofrimento do eu-lírico e é o que o faz soar ainda mais como um 

desabafo. 

Também aparecem alguns paradoxos54, como nos versos “Na completude dos 

meus silêncios/De minhas necessidades não exclamadas/De minha fúria 

constantemente domada.” e em “Fui imoralidade e ascensão/Fui poesia e 

desistência/Fiz da raiva revolta/Fiz do amor espinho/Fiz do sexo catarse”, versos com 

ideias opostas, mas que ajudam na criação da atmosfera subjetiva e particular do eu-

lírico. Outra figura de pensamento presente é a personificação55 (ou prosopopeia), que 

ocorre no verso “A metrópole devorou a ingenuidade [...]”, utilizando a palavra “devorar” 

para um ser inanimado.  

No mesmo trecho “A metrópole devorou a ingenuidade”, bem como em “Fiz do 

amor espinho/Fiz do sexo catarse[...]”, aparecem as metáforas, que para Candido 

(1996) são a parte central de uma análise poética, uma vez que o autor considera essa 

figura de linguagem muito além de apenas uma comparação indireta, chamando-as de 

                                                           
52 Gradação se refere à uma sequência de ideias ou fatos. Pode ser crescente e/ou decrescente 
(LOPES, 2010). 
53 A hipérbole acontece quando é feita uma afirmação propositalmente exagerada, normalmente 
relacionada a ideias e sentimentos (LOPES, 2010). 
54 Diferente da antítese, que ocorre quando se emprega palavras, expressões ou frases de significação 
contrária (como vida/morte, paz/guerra etc.), o paradoxo ocorre “quando há uma afirmação que 
subverte ideias, por serem incompatíveis entre si. Traz ideias contraditórias e desestabiliza clichês” 
(LOPES, 2010). 
55 Personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e características humanas a seres 
inanimados, irracionais e/ou abstratos (LOPES, 2010). 
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“distorções de sentido”, “transposições de sentido”, “transferência de sentido” 

(CANDIDO, 1996, p. 69). 

Portanto, para o autor, a metáfora é um elemento essencial para a análise, além 

de ser mais poética e visceral, poder criar uma realidade diferente e dar mais liberdade 

criativa e expressão para quem escreve. Dessa forma, a metáfora é um tipo de figura 

e um tipo de imagem, pois se trata tanto de um recurso textual quanto de uma 

construção de sentido. Não obstante, nessa mesma perspectiva, se encaixa o conceito 

de “imagem poética” de Octávio Paz. 

Então, fazendo conexão entre o termo imagem e a unicidade da construção 

poética, o autor defende: 

 
Convém advertir, pois, que designamos com a palavra imagem toda forma 
verbal, frase ou conjunto de frases, que o poeta diz e que, unidas, compõem 
um poema. Essas expressões verbais foram classificadas pela retórica e se 
chamam comparações, símiles, metáforas, jogos de palavras, paronomásias, 
símbolos, alegorias, mitos, fábulas, etc. Quaisquer que sejam as diferenças 
que as separam, todas têm em comum a preservação da pluralidade de 
significados da palavra sem quebrar a unidade sintática da frase ou do 
conjunto de frases. Cada imagem – ou cada poema composto por imagens – 
contém muitos significados contrários e díspares, aos quais abarca ou 
reconcilia sem suprimi-los (PAZ, 1982, p. 119). 
 
 

Logo, é possível perceber a semelhança entre as proposições de análise de 

Candido (1996) e Paz (1982). Portanto, diante dessas teorias que parecem se 

completar, foi versada parte da análise neste trabalho, buscando uni-las, 

apresentando as figuras de Candido (1996) e a imagem poética de Paz (1982). 

Lembrando que, além do supracitado, Paz (1982) afirma que as imagens são produtos 

imaginários, são conjuntos de significados, podendo ser real ou irreal.  

A imagem poética pode aparecer em gênero épico, dramático ou lírico, pode se 

tratar de uma só frase ou de um poema inteiro, bem como, segundo Paz (1982), ela 

desafia o princípio da contradição, aproxima os opostos. E, em consonância com Lorde 

(2019) que afirma que a poesia é necessária para o ser, Paz (1982) defende que a 

imagem revela “o que é”, recria o ser, diz o indizível e a poesia “revela algo sobre nós 

e sobre o mundo”, explica: 

 
As imagens do poeta têm sido em diversos níveis. Em primeiro lugar, 
possuem autenticidade: o poeta as viu ou ouviu, são a expressão genuína de 
sua visão e experiência do mundo. [...] Em segundo lugar, essas imagens 
constituem uma realidade objetiva, válida por si mesma: são obras. [...] Nesse 
caso, o poeta faz algo mais que dizer a verdade; cria realidades que possuem 
uma verdade: a de sua própria existência. As imagens poéticas têm sua 
própria lógica e ninguém se escandaliza que o poeta diga que a água é cristal 



70 
 

[...]. Mas essa verdade estética da imagem só vale dentro de seu próprio 
universo. Finalmente, o poeta afirma que suas imagens nos dizem algo sobre 
o mundo e sobre nós mesmos e que esse algo, ainda que pareça um 
disparate, nos revela de fato o que somos (PAZ, 1982, pp. 130-131). 
  
 

O autor ainda afirma que as imagens são irredutíveis a qualquer explicação ou 

interpretação, pois possuem um sentido único e individual (PAZ, 1982), tornando cada 

leitura única e diferente para cada pessoa. Completando essa ideia, Candido (1996) 

traz uma ideia parecida, que fala do individual e do coletivo na influência da leitura e 

da escrita: 

 
[...] quando uma pessoa cria uma imagem, ela pode ter sido sugerida pelo 
seu inconsciente ou pelo inconsciente de seu grupo, manifestando-se no seu. 
A imagem significa, então, um tipo de expressão simbólica condensada de 
experiência humana (CANDIDO, 1996, pp. 96-97). 
 
 

Portanto, mesmo que um autor não deseje transparecer ou revelar algo sobre 

si na sua escrita, ele o faz, pois o seu inconsciente e/ou o inconsciente do grupo social 

que ele pertence estarão impressos em sua produção e o poema revelará coisas sobre 

o seu ser. Logo, o pertencimento ao grupo LGBT+ e o lugar de fala (RIBEIRO, 2019) 

do autor de “Particular” (2016) transparecem em sua poesia, algo que pode ser 

atestado por todos os pontos discutidos neste texto e também pela própria marcação 

pronominal, que deixa o gênero subentendido na maior parte do poema e marca o 

feminino em apenas dois versos, “Tornei-me espectadora de mim mesma” e “Que eu 

mesma criei”, ambos se referem às movimentações internas da personagem, que 

ocorrem apenas em seu íntimo.  

Embora se trate de uma forma poética, a arte de Andrew transparece uma certa 

teatralidade, uma dramaticidade nos versos que retrata uma situação de 

transformação do eu-lírico, e que convida o leitor a ser espectador de sua história, 

como se fosse assistir a um espetáculo teatral. Inicialmente, sentindo-se deslocado, 

não pertencente a uma identidade que o represente, aos poucos o eu-lírico encontra 

seu lugar de pertencimento e seu orgulho de ser e expressa essa sensação nos versos 

finais (“E renasci no infinito/Que eu mesma criei”).  

Nesse sentido, podemos ler o poema como uma espécie de desabafo ou de 

relato de uma mudança interna e, por que não, externa, uma vez que há uma possível 

abstração e ela pode ter sido criada inconscientemente pela autora do poema, bem 

como possui força sugestiva e um elemento místico (que fazem parte da atmosfera 
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misteriosa), além de fugir do estereótipo em alguns sentidos, por exemplo, por não 

possuir estrofes, pelas quebras de continuação na história, na dúvida de quem é o 

“eu” que fala e a força dramática impressa no poema.  

Também se pode afirmar que outros conceitos de Candido (1996) aparecem 

na composição: trata-se de uma “poesia oblíqua”, que trabalha com a obscuridade, 

ambas se firmando em melancolia, sofrimento, pessimismo, mistério e com algumas 

imagens poéticas, que compõem a riqueza subjetiva do poema e apresentas a seguir. 

Imagem poética 156 – “Na completude de meus silêncios”: o eu-lírico afirma ter 

velado e se dedicado aos que a machucaram e, o fez, na completude de seus silêncios 

que também é um paradoxo. O silêncio não é completo, pois ele é a ausência de som, 

então se o silêncio é a completude, tem que ser de maneira figurada, o que leva à uma 

ideia de que esse silêncio é imposto e/ou é um acalanto, um lugar seguro para o eu-

lírico. Assim, o eu-lírico parece sentir que só completo em silêncio, sem se expressar, 

em seu íntimo, em seu particular. 

Imagem poética 2 – “De minha fúria constantemente domada”: a fúria pode ser 

entendida como raiva, revolta e, ao mesmo tempo, como força, potência, coragem, 

ferocidade (como a própria gíria Drag indica, “fierce”). A colocação do verbo “domar” é 

interessante, uma vez que seus significados se apresentam como “reduzir à 

obediência”, “subjugar”, “reprimir”, “conter paixões e emoções”. Logo, essa imagem 

poética confirma a hipótese que a anterior começou a construir, ou seja, a ideia de que 

o eu-lírico está em uma posição de subjugação, de silenciamento e tendo sua fúria 

domada. 

Imagem poética 3 – “Tornei-me espectadora de mim mesma/Assisti-me 

desintegrar na condolência/Do que não me permiti ser”: sendo espectadora de si 

mesma, só ela pode se ver, se assistir, ser testemunha do que acontece, saber da 

verdade. Além disso, o “ser espectadora” reduz a pessoa à mero observador, não há 

interferência no que ocorre, apenas a passividade de assistir, apesar da presença de 

voz reflexiva. Assim, o eu-lírico se assistiu desintegrar, se desfazer, decompor apesar 

de sentir pena e de não ter se permitido ser. O que leva a pensar que a personagem 

não se permitiu ser o que realmente é, a verdade do seu ser, parecia se esconder para 

não deixar transparecer sua subjetividade e identidade, pareceu continuar no lugar de 

estagnação, conformar-se. 

                                                           
56 Organizei as imagens poéticas (de todos os poemas) em números por uma questão de organização 
de fala/escrita/pensamento/leitura, não necessariamente é esta a ordem que aparecem no poema. 
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Imagem poética 4 (e metáfora) – “A metrópole devorou a ingenuidade/Que eu 

ainda alimentava continuamente/Resolveu me profanar, me despedaçar/Me deixar em 

carne viva [...]”: nessa construção metafórica e personificada, a metrópole é colocada 

como um animal ou até mesmo como um ser místico, pois o que ela devora é a 

ingenuidade (outro conceito abstrato, não físico) e também profana o eu-lírico, ou seja, 

a ingenuidade é devorada e a pureza/inocência/santidade são profanadas (no 

significado do verbo “desrespeitar a santidade”). O “despedaçar” se conecta 

diretamente ao “desintegrar” da imagem supracitada, desmembrando, separando as 

partes e a deixando em carne viva (tirou a pele, o escudo, a casca) e, isso tudo de 

forma deliberada, com a intenção revelada nos trechos seguintes quando afirma “[...] 

para que eu pudesse/Fazer de mim a minha fuga”, o que pode validar a ideia do ser 

místico, uma vez que parece ter discernimento crítico para fazer algo com algum 

objetivo. 

Imagem poética 5 – “[...]Fazer de mim a minha fuga/Fui imoralidade e 

ascensão/Fui poesia e desistência/Fiz da raiva revolta/Fiz do amor espinho/Fiz do sexo 

catarse[...]”: o “particular”, subjetivo, íntimo volta a aparecer nesse trecho, quando ela 

faz de si mesma a sua fuga, retomando a ideia da “completude do silêncio”, a 

personagem foge para si mesma. Porém, dessa vez aparecem os verbos “fazer” e 

“ser”, que exigem mudança, ação de que os realiza, mostrando uma mudança de 

posicionamento, a saída do estado de conformidade e estagnação. Os versos parecem 

apresentar as coisas boas e ruins, tanto da personagem, quanto de sua vivência, 

retratando, talvez, a visão dela sobre suas mudanças (ascensão, poesia, revolta, amor, 

catarse) e a visão de outros (imoralidade, desistência, raiva, espinho, sexo). A palavra 

“catarse” evoca novamente a construção de um ser místico, pois por definição é 

“[...]libertação, expulsão ou purgação do que é estranho à essência ou à natureza de 

um ser e que, por isso, o corrompe”. E, corroborando com uma das hipóteses deste 

trabalho, o verso “Fui poesia e desistência” coloca em oposição as duas palavras 

impressas e, já que o oposto de “desistir” é “persistir” e nos leva a pensar em “resistir”, 

colocando a poesia como resistência. 

Imagem poética 6 – “Tirei a minha voz/Mutilei meu mundo”: nessa imagem 

poética, um tanto hiperbólica, aparece uma construção e uma ligação interessantes, 

devido ao fato de a sentença “tirar a voz” ser entendida como um sinônimo de 

silenciamento e opressão (novamente o lugar de subjugação) e ao “mutilar” ser ligado 

ao “retalhar”, tirar pedaços, que também se relaciona às imagens poéticas anteriores 
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(desintegrar, despedaçar), o que se deve, provavelmente, ao fato de que a 

personagem teve que ver sua realidade se desfazer para que ela pudesse renascer, 

como na imagem a seguir. 

Imagem poética 7 – “Em que proclamei a minha morte/E renasci no infinito/Que 

eu mesma criei”: a imagem 7 está diretamente ligada à 6 na construção de sentido, 

uma vez que o eu-lírico “mutilou o seu mundo”, “matando” o seu eu anterior, a máscara 

que havia criado para os outros, o “eu” dentro do padrão, silenciado, domado, 

subjugado. E então a personagem “renasce no infinito que ela mesma criou”, sendo o 

que ela é, o que ela desenvolveu e não o que os outros pensavam e queriam que ela 

fosse. 

Após toda a explanação, considero pertinente afirmar que o poema “Particular” 

de Andrew Oliveira (2016) se insere no campo discursivo (FOUCAULT, 1996) e em 

uma perspectiva de construção identitária e representativa, podendo gerar 

identificação e representatividade no grupo no qual ele se insere (HALL, 2014; SILVA, 

2014; WOODWARD, 2014), marcando também sua escrevivência (EVARISTO, 2020) 

e sua subjetividade (GUATTARI, 1992). 

Além disso, é possível perceber a temática de silenciamento e subjugação no 

poema, bem como a posição dissidente (SILVA, 2020) de Andrew e, relacionando a 

identidade não binária e criando sua auto ficção, sendo sua própria realidade ficcional 

(EVARISTO, 2020) e se auto inscrevendo de forma que, futuramente, poderá se tornar 

motivo de identificação para a coletividade a qual pertence.  

Tendo abordado a análise do poema de Andrew Oliveira, chegamos à análise 

do texto poético de Lara Utzig, intitulado “Intersecções” e apresentado abaixo: 

 
Intersecções 
 
tenho milhões de anos 
milhões de máscaras 
que se sobrepõem 
se (des)encontram 
e batalham 
 
a máscara branca 
a máscara lésbica 
a máscara mulher 
a máscara andrógina 
a máscara assalariada 
 
nessa fantasia-costume 
minhas dores se entrelaçam 
meus lugares se confundem 
se fundem 
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e se caçam 
 
ao mesmo tempo que enfrento 
a injustiça atroz 
quando denuncio a sociedade machista 
dentro 
luto contra a existência 
de um possível resquício racista 
e algoz 
[às vezes me calo com receio 
de estar silenciando uma divergente voz] 
 
enquanto sofro preconceito 
pela minha sexualidade 
minha classe atravessa a rua 
ao ver alguém “suspeito” 
à luz do dia 
e meus conhecidos consomem vítimas nuas 
em sites de pornografia 
 
será que os demais também carregam essa culpa? 
será que são conscientes de suas máscaras? 
parece mais fácil existir 
sem o peso da história sobre os ombros 
sem reviver os escombros 
do mal que fizemos à humanidade. 
 
saber que existe mais 
é quase-liberdade 
quem roubou o ouro 
quem colonizou o outro 
ciente de sua posição 
de sempre estar um passo à frente 
entende 
 
que a máscara lésbica 
sofre homofobia 
entretanto, a máscara branca 
alcançou escolaridade 
conseguiu um diploma 
e um pouco de espaço na Academia 
que a máscara mulher 
carrega um diploma menos valorizado 
que o diploma de um homem 
[mesmo curso 
diferentes percursos 
ao longo da graduação] 
e que a máscara andrógina 
não performa a devida feminilidade esperada 
ainda assim tem menos dedos apontados para si 
do que qualquer travesti 
e graças à máscara assalariada 
tem estabilidade para vestir 
o que preferir 
sem medo de demissão 
 
caem as máscaras adiante 
ora dominada 
ora dominante 
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cai a máscara duradoura 
ora oprimida 
ora opressora 
 
que fique aberto o ferimento; 
talvez as máscaras não estejam em guerra 
e sim em um processo 
de reconhecimento 
sobre a desigualdade de acesso 
onde tudo isso está em jogo... 
o começo de uma nova era: 
o caminho para cessar-fogo. 
 
(UTZIG, 2019) 

 
 

Lara Utzig57 é uma mulher, branca, lésbica, que se apresenta também como 

andrógina e assalariada. Utzig é formada em Letras-Inglês, é pesquisadora e leciona 

no Instituto Federal do Amapá (IFAP). Além de autora e professora, também é 

vocalista em uma banda chamada “Desiderare”58, é membra fundadora do grupo de 

artes integradas “Pena & Pergaminho”59 e também faz revisões textuais em livros de 

outros autores amapaenses.  

Lara já teve seus poemas publicados em diversas coletâneas e revistas, 

chegou a ganhar o Troféu Equinócio da Palavra em 2013, e publicou alguns livros, 

dentre eles a antologia Pena & Pergaminho (QUINGOSTA et al., 2018) e seu trabalho 

mais recente, Efêmera (2020), seu primeiro livro solo. A autora também publica textos 

em seu blog “Mensagem Efêmera”60 e em seu perfil no site Medium61.  

Em uma primeira visão da escrita de Lara já é possível perceber uma sutil 

diferença entre ela e Andrew: enquanto ele quer ser ouvido (ou lido), como em 

desabafo ou confissão e sem necessariamente ser entendido, Lara quer ser ouvida e 

entendida, quer se fazer entender e, por isso, seus versos são muito claros e diretos, 

mesmo que também contenham traços de sua subjetividade. Características essa que 

possivelmente está atrelada ao fato de Utzig ser professora e mulher, duas 

identidades que precisam ser muito claras, uma para se fazer entender no que explica 

                                                           
57 Encontre a autora pelo @efemer4 no Instagram, @cantigadeninar no Twitter ou buscando por Lara 
Utzig no Facebook. 
58 Encontre a banda pelo @bandadesiderare no Instagram e Facebook, @BandaDesiderare no twitter. 
Suas músicas estão disponíveis em várias plataformas de streaming.  
59 Encontre o grupo pelo @penaepergaminhoap no Instagram, pelo @PenaPergaminho no Facebook 
ou pelo blog https://penaepergaminhoap.blogspot.com/. 
60 No link https://mensagemefemera.blogspot.com/. 
61 No link https://larautzig.medium.com/.  
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e outra pelo lugar que a sociedade a coloca de sempre precisar repetir, falar mais alto 

e/ou se justificar.  

Sobre a construção do poema de Lara, esse apresenta uma estrutura um pouco 

mais formal, com rimas em todas estrofes, mas sem um padrão estabelecido e com 

verso livre. É dividido em onze estrofes, com versos irregulares e tamanhos que 

variam entre curtos, médios e longos. É possível perceber que ocorre no poema uma 

preocupação tanto com o conteúdo quanto com a estrutura estética formal, porém 

ambos parecem seguir uma regra orgânica presente no seu próprio universo, a qual 

será aprofundada nos parágrafos seguintes. A sonoridade e o ritmo acontecem devido 

às escolhas semânticas e às rimas, que levam às figuras de linguagem presentes no 

texto.  

Assim, sobre as figuras de som, se percebe a ocorrência de paronomásias62 

como os sinônimos “algoz” e “atroz” sendo parônimos de “voz” e aparecendo na 

estrofe 4, além de “ombros/escombros” na estrofe 6, “curso/percurso” e 

“processo/acesso”, ambos na estrofe 8, e, por último “jogo/fogo” na estrofe 11. Já 

dentro das figuras de sintaxe, se destaca a anáfora “a máscara”, que aparece durante 

todo poema e que tem a segunda estrofe composta por ela: “a máscara branca/a 

máscara lésbica/a máscara mulher/a máscara andrógina/a máscara assalariada”. 

Na mesma estrofe ocorre assíndeto que, com a ausência de conectivo, acaba 

por contribuir com a construção de uma sobreposição das máscaras ou até mesmo 

de união delas, já que não se trata de “a máscara branca E a máscara lésbica, etc.”, 

uma vez que não é possível separá-las ou isolá-las, como a autora afirma em seu 

poema (no trecho “milhões de máscaras/que se sobrepõem”) e como a teoria do 

feminismo interseccional defende (EVARISTO, 2020; LORDE, 2019; RIBEIRO, 2019; 

SILVA, 2016). 

As figuras de pensamento também se fazem presente, já aparecendo na 

primeira estrofe com a hipérbole dos versos “tenho milhões de anos/milhões de 

máscaras” e com as várias ocorrências de personificação durante todo o poema, como 

em “meus lugares se confundem/se fundem/e se caçam”, “e meus conhecidos 

consomem vítimas nuas” e em “sem o peso da história sobre os ombros/sem reviver 

os escombros [...]”. 

                                                           
62 A paronomásia ocorre quando há reprodução de sons semelhantes em palavras de significados 
diferentes, por isso “algoz/atroz” não podem ser parônimos um do outro, mas apenas com “voz”, que 
não possui o mesmo significado (LOPES, 2010). 
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A personificação aparece desde as primeiras linhas, em “milhões de 

máscaras/[...] se (des)encontram/e batalham”, atribuindo o “(des)encontro” e a batalha 

ao objeto máscara. Às máscaras também são atribuídas outras ações e sentimentos 

durante o texto, como o sofrimento em “que a máscara lésbica/sofre homofobia”, uma 

conquista alcançada em “[...] a máscara branca/alcançou escolaridade”, carregar em 

“que a máscara mulher/carrega um diploma menos valorizado [...]”, performar em “e 

que a máscara andrógina/não performar a devida/feminilidade esperada” e até mesmo 

em processo de reconhecimento, como em “talvez as máscaras não estejam em 

guerra/e sim em um processo/de reconhecimento/sobre desigualdade de acesso [...]”. 

Assim, seguindo para as figuras de semântica, aparece uma importante 

comparação63 nos versos “que a máscara mulher/carrega um diploma menos 

valorizado/que o diploma de um homem”, com a marcação do grau comparativo de 

inferioridade64 pelo o advérbio “menos”, evidenciando, novamente, a preocupação da 

autora com o lugar da mulher na sociedade, destacando a desvalorização da mulher 

profissional, reforçada pelo adendo “[mesmo curso/diferentes percursos/ao longo da 

graduação]”. Ademais, também aparece uma antonomásia65 no trecho “quem roubou 

o ouro/quem colonizou o outro”, se referindo ao branco português (europeu). 

O poema de Utzig (2019) é direta e clara, apesar da sua aparente subjetividade. 

Apresentada na 1ª pessoa do singular, porém com preocupação com o coletivo e com 

a interseccionalidade de suas identidades, Lara transita entre a linguagem figurativa 

e a linguagem literal, construindo algumas imagens poéticas, como será abordado nos 

parágrafos a seguir. 

Imagem poética 1 – “a máscara branca/a máscara lésbica/a máscara mulher/a 

máscara andrógina/a máscara assalariada”: as máscaras e suas representatividades 

inundam e enriquecem o poema “Intersecções” (2019) de tal modo que constroem, ao 

mesmo tempo, três aspectos relevantes para esta análise.  

                                                           
63 Comparação, como o próprio nome diz, é a figura de linguagem que estabelece uma comparação, 
uma equivalência entre um “termo comparante” e um “termo comparado”, podendo ser mais 
especificada de acordo com o grau dos adjetivos (LOPES, 2010).  
64 Gramaticalmente, os adjetivos podem variar em gênero, número e grau. Em grau, pode ser na forma 
comparativa ou superlativa. Dentro da forma comparativa, pode indicar tanto um ser com qualidade em 
grau superior, igual ou inferior a outro ser, quanto o mesmo ser possuir determinada qualidade superior, 
igual ou inferior a outra qualidade que também possui. Portanto, o grau comparativo de inferioridade é 
formado pelo advérbio “menos” + adjetivo + conjunção “que” ou “do que” (LOPES, 2010). 
65 Antonomásia ocorre quando se designa uma pessoa ou um grupo por uma qualidade ou circunstância 
que a notabilizou, ao invés de citar seu nome (LOPES, 2010). 
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Primeiro: as máscaras como representação de “partes do eu” do eu-lírico e/ou 

da autora, uma vez que sua subjetividade e suas identidades “se confundem e se 

fundem”, parafraseando a própria. Dessa forma, Utzig faz de sua arte poética um lugar 

de expressão de seu lugar de fala, de laboratório de estudos e, como Andrew, de 

desabafo ou mesmo uma pequena autobiografia poética. 

Segundo: as máscaras contemplam, portanto, uma individualidade e uma 

coletividade, ao mesmo tempo. A individualidade da autora e a de cada pessoa que 

pode se identificar com/em algum adjetivo e/ou substantivo utilizado no texto, bem 

como a coletividade representada pelo uso de “branca”, “lésbica”, “mulher”, 

“andrógina” e “assalariada”, fazendo uma espécie de “metonímia66 subentendida” 

(falando da parte pelo todo), de forma a representar ou se referir aos grupos sociais 

relacionados às palavras. 

Terceiro: da mesma forma, cada adjetivo e/ou substantivo escolhido pela autora 

são termos que criam personagens para as máscaras, que são apresentadas pela 

autora no decorrer do texto. Assim, a autora acaba por fazer um ciclo entre esses 

aspectos, gerando uma diversidade de interpretações e criando camadas de história 

para seu texto. 

Imagem poética 2 – “tenho milhões de anos/milhões de máscaras”: nessa 

imagem, no entanto, a construção de sentido reforça uma das ideias anteriores, já que 

uma pessoa não pode ter milhões de anos, então a afirmação remete ao grupo social, 

à identidade, às relações de poder historicamente construídas nas quais o eu-lírico e 

a autora se inserem. As “milhões de máscaras” retomam a sobreposição de 

identidades, logo, reforça a perspectiva interseccional.  

Imagem poética 3 – “dentro/luto contra a existência/de um possível resquício 

racista/e algoz”: nesse ponto, se destaca a imagem da luta interna da pessoa oprimida 

com a pessoa opressora, duas das diferentes máscaras que se sobrepõe. A “máscara 

branca que alcançou a escolaridade” e conhecimento, é a mesma com a qual o eu-

lírico luta contra os resquícios racistas. Escolaridade essa que possibilita o 

reconhecimento de seu (ou nossos) privilégio(s) e dos bens que usufrui(ímos) graças 

à uma história de abusos e escravidão, tal como é afirmado na estrofe seguinte em 

“[...] do mal que fizemos à humanidade (grifo meu)”.  

                                                           
66 Metonímia ocorre quando se usa uma palavra no lugar de outra por uma estreita relação de sentido 
entre elas (LOPES, 2010). 
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Imagem poética 4 – Os colchetes: logo após o trecho destacado acima, 

aparecem os primeiros colchetes do poema no “[às vezes me calo com receio/de estar 

silenciando um divergente voz]” e a outra ocorrência na estrofe 8, em “[mesmo 

curso/diferentes percursos/ao longo da graduação]”. Uma escolha estilística 

possivelmente proposital, já que alguns dos usos dessa pontuação são inserir 

comentários ou observações em textos já publicados e para indicar omissões de 

partes na transcrição do texto, o que traz a ideia de que os trechos entre colchetes 

podem ser comentários/adendos da autora e/ou eu-lírico ou uma crítica à omissão que 

ainda existe para com esses assuntos (racismo e machismo velados) ou, até mesmo, 

as duas coisas. 

Imagem poética 5 – “e meus conhecidos consomem vítimas nuas/em sites de 

pornografia”: a utilização da palavra “consome” para se refere ao consumir conteúdo 

de sites de pornografia, mas também faz um paralelo com a gíria “comer” que é 

utilizada, principalmente por homens, para se referir à relação sexual. Além disso, é 

possível fazer um paralelo entre isso e a questão da pornografia e prostituição, uma 

vez que, no Brasil, 90% da população de Travestis e Transexuais utilizam a 

prostituição (entre ruas e pornografia) como fonte de renda67 e de possibilidade de 

subsistência (ANTRA, 2017), população que a autora menciona em seu poema nos 

versos “ainda assim tem menos dedos apontados para si/do que qualquer travesti”. 

Imagem poética 6 – “sem reviver os escombros/do mal que fizemos à 

humanidade/saber que existe mais/é quase liberdade/[...] ciente de sua posição/de 

estar sempre um passo à frente”: nessa imagem poética aparece mais uma vez a 

preocupação do eu-lírico e da autora para com um posicionamento antirracista. Além 

disso, ela afirma não querer “reviver os escombros” fazendo um “quase paradoxo”, 

uma vez que “escombros” são destroços, ruínas, um sinônimo de sem vida, então 

revivê-los seria reviver o que os reduziu a escombros, reviver a destruição e a dor, o 

que faz uma ótima analogia ao preconceito, que é um mal “que fizemos à sociedade”. 

Logo, ter consciência disso tudo “é quase-liberdade”, porque o conhecimento liberta, 

mas a culpa e o “peso da história sobre os ombros” fazem refletir e ficar “ciente de sua 

posição”. 

                                                           
67 Além do relatório da ANTRA referenciado, existem outros (publicados anualmente, agora nos 
formatos de boletim e dossiê), que retratam a situação das pessoas trans e travestis no Brasil 
(disponíveis no link https://antrabrasil.org/assassinatos/), que piorou durante o cenário da pandemia, 
de acordo com relatos (FERNANDES, 2020).  
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Imagem poética 7 – “Academia”: uma das características estéticas do poema 

“Intersecções” (2019) é o fato de que todas as frases iniciam em minúscula e a única 

palavra que começa com maiúscula é “Academia”, o que se traduz como uma crítica 

ao ambiente acadêmico e/ou superior. A primeira camada dessa crítica é a subversão 

do padrão acadêmico e gramatical, enquanto na outra camada crítica os versos “[...]a 

máscara branca/alcançou escolaridade/conseguiu um diploma/e um pouco de espaço 

na Academia”, retomam a fala antirracista e colocam em foco a desigualdade de 

acesso ao ensino superior no Brasil, principalmente para pessoas negras e para 

mulheres, como atestado no censo do INEP (2019). 

Imagem poética 8 – “caem as máscaras adiante/ora dominada/ora 

dominante/cai a máscara duradoura/ora oprimida/ora opressora”: as estrofes 9 e 10 

são as que mais se aproximam de um padrão estético, no caso, lembra a sequência 

final de um soneto (dois tercetos com rima CDC DCD), especificando, é claro, no seu 

universo (contando somente eles ficaria ABA CBC). Essa estrutura foi feita, 

provavelmente, intencionalmente, com o objetivo de criar um espelhamento entre os 

versos e, assim, mostrar a sobreposição das identidades, criando uma imagem 

poética sobre interseccionalidade, que acaba por ser o tema do poema. 

Imagem poética 9 – “cessar-fogo”: finalmente, os versos finais do poema 

apresentam:  

 
que fique aberto o ferimento; 
talvez as máscaras não estejam em guerra 
e sim em um processo  
de reconhecimento 
sobre a desigualdade de acesso 
onde tudo isso está em jogo... 
o começo de uma nova era: 
o caminho para cessar-fogo. 
(UTZIG, 2019) 
 
 

A autora finaliza o texto com mais uma crítica, mas também com ar 

esperançoso. O ferimento aberto, além de fazer referência a guerra que ela comenta 

na mesma estrofe, simboliza o incômodo, inquietação, provocação para o 

desenvolvimento de criticismo “sobre a desigualdade de acesso”. A esperança, é 

saber que as máscaras não estão em guerra, mas sim um processo, “caminho para 

cessar-fogo”, de reconhecimento de privilégios, da interseccionalidade, e, 

principalmente de luta e resistência. 
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Portanto, como já foi dito acima, a temática do poema de Lara Utzig (2019) gira 

completamente em torno da interseccionalidade (EVARISTO, 2020; LORDE, 2019; 

RIBEIRO, 2019; SILVA, 2016), abordando, além deste, conceitos como lugar de fala 

(RIBEIRO, 2019), corpo linguagem (COSSON, 2016) e corpo-voz (EVARISTO, 2020), 

discurso (FOUCAULT, 1996), relações de poder (FOUCAULT, 2006) e tudo isso em 

uma escrita dissidente (SILVA, 2020), se preocupando com o fator político-social, 

expressando sua subjetividade (GUATTARI, 1992) e sua identidade (HALL, 2014), se 

propondo a construir sua realidade ficcional (EVARISTO, 2020) e, assim, acaba por 

servir seus versos potentes a uma representatividade (WOODWARD, 2014) lésbica e 

LGBT+. 

Finalmente, passamos para a análise do poema de Rodrigo Mergulhão (2018) 

e se em seus poemas, Andrew quer ser ouvido e Lara quer ser ouvida e entendida, 

Rodrigo não só quer ser ouvido e entendido, como se exige isso, reclama seu espaço 

de fala, seus direitos e respeito. Ao contrário de Andrew Oliveira, que faz uma 

construção poética pautada no subentendido e no mistério, Rodrigo Mergulhão deixa 

bem claro sua temática focada na representatividade LGBT+, bem como possui uma 

escrita direta e destemida. Nesta análise, utilizaremos o poema Coletivo 

(MERGULHÃO, 2018), apresentado abaixo:  

 

Coletivo 
 
Pudera eu 
 
Pudera eu andar nas ruas. 
Pudera eu andar nas ruas de mãos dadas. 
Pudera eu andar nas ruas de mãos dadas com namoradx.  
Pudera eu andar nas ruas de mãos dadas com namoradx 

[e não morrer por isso. 
 
E se ainda assim eu tivesse de morrer, que fosse por amar. 
 
(mas) 
Eu posso 
 
Eu posso andar nas ruas. 
Eu posso andar nas ruas de mãos dadas. 
Eu posso andar nas ruas de mãos dadas com namoradx. 
Eu posso andar nas ruas de mãos dadas com namoradx 

[e causar evolução. 
 
E se ainda assim eu tiver de morrer, que seja por lutar. 
 
(então) 
Poderá você 
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Poderá você andar nas ruas. 
Poderá você andar nas ruas de mãos dadas. 
Poderá você andar nas ruas de mãos dadas com namoradx. 
Poderá você andar nas ruas de mãos dadas com namoradx 

[por muitxs já terem morrido por revolução 
[de amor. 

 
E ainda assim você morrerá: 
depois de muito 
andar nas ruas 
de mãos dadas 
com namoradx. 
 
(MERGULHÃO, 2018, p. 27-29) 
 
 

Rodrigo Mergulhão68 é um autor “macaparaense”, como ele mesmo se intitula 

na descrição de seu perfil do Instagram. Assumidamente LGBT+, Mergulhão é ativista 

político em causas LGBT+, negras e antifascistas. Lançou recentemente seu primeiro 

livro solo, de título Faz Café (2018). Com uma poesia clara e direta como seu 

posicionamento político, o poema traduz uma parte da vivência política do autor, com 

sua preocupação de utilizar o termo “namoradx”, uma das formas de se utilizar 

linguagem sem marcação de gênero, como uma tentativa de contemplar todos os 

gêneros na sua fala, sem recorrer ao termo “todos”, que ficou socialmente reconhecido 

como marca de uma existência ou de presença masculina. 

O poema apresenta uma sonoridade aparente devido à quantidade de rimas 

graduais em cada umas das nove estrofes, que são compostas por números parecidos 

de versos. A sequência métrica BCDD é a que mais aparece, compondo um tipo de 

refrão no texto, sendo os versos “anteriores” e “posteriores” diferentes, pois contam 

uma história em que há repetições (o dito refrão), mas sempre em um movimento 

crescente nos versos, adicionando algum detalhe a cada linha. 

Assim, passando para as figuras de linguagem, abordaremos principalmente 

as figuras de sintaxe e de pensamento, uma vez que não há ocorrências (relevantes 

para esta análise) das figuras de som e de semântica. Portanto, a anáfora se destaca, 

como figura de sintaxe, com as repetições que ocorrem durante todo o texto e que 

será mais aprofundada nas imagens poéticas. 

Nas figuras de pensamento, ocorrem hipérboles, como em “E se ainda eu 

tivesse de morre, que fosse por amar.”, “E se ainda assim eu tiver de morrer, que seja 

por lutar.” E “[por muitos já terem morrido por revolução/[de amor.”, versos que 

                                                           
68 Encontre o autor pelo @rodmergulhão no Instagram e pelo blog http://rodoviadeletras.blogspot.com/.  
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apresentam estas hipérboles realistas, já que gramaticalmente e estilisticamente pode 

ser considerado um exagero, mas na realidade das pessoas LGBT+, historicamente 

e atualmente, não há exagero algum. 

Ademais, ocorre uma gradação crescente no poema como um todo e em suas 

estrofes, em um movimento constante de “allegro69 poético”. Dessa forma, Mergulhão 

construiu início, meio e fim em cada estrofe, bem como no texto completo, fazendo 

ciclos e contemplando um “ouroboros70”, como o próprio autor menciona em outros 

poemas. Este ponto também será aprofundado a seguir. 

Imagem poética 1 – “[...] andar nas ruas de mãos dadas com namoradx.”: 

Mergulhão aborda em seu poema a ideia do andar de mãos dadas na rua, o que para 

casais heterossexuais é comum, mas para casais homossexuais é um grande passo, 

pois gera medo e exposição, visto que há sempre o risco da homofobia e da agressão, 

como em casos noticiados diariamente no Brasil, ou como os assassinatos por 

homotransfobia que aumentam a cada ano (GGB, 2019). Para tal, o autor utiliza da 

gradação das palavras, para revelar aos poucos o que “pudera”, o que “posso” e o 

que “poderá”, como uma forma de mostrar a evolução que existe (e que, em uma visão 

esperançosa, existirá) daquilo que um LGBT+ pode fazer na rua ou em ambientes 

públicos em geral. 

 Imagem poética 2 – “allegro, ma nem tanto71”: a primeira frase de cada estrofe 

é o “andar nas ruas”, com o início em “pudera eu andar nas ruas”, destacando a 

própria condição das pessoas LGBT+ anos atrás, que sequer poderiam andar nas 

ruas (como pessoas trans e travestis), já que sua existência não era mencionada, nem 

respeitada, tampouco aceita. Em seguida, acrescenta-se ao texto a frase “andar nas 

ruas de mãos dadas”, que nos primeiros versos o autor utiliza na construção “pudera 

eu”, demonstrando um desejo que se converte em preocupação quando a sentença é 

completamente revelada em “pudera eu andar nas ruas de mãos dadas com 

namoradx e não morrer por isso”, se referindo aos milhões de casos de LGBT+ que 

                                                           
69 “Allegro” ou alegre é um tipo composição musical, na qual o termo se refere à velocidade de uma 
música, ao andamento. O allegro, portanto, indica uma velocidade mais acelerada, enquanto o seu 
oposto, o “andante”, remete a um compassado mais confortável e suave.  
70 O Ouroboros é um símbolo místico, comumente ligado ao conceito de eternidade, ciclo da vida, tempo 
e evolução. Se trata de um dragão ou serpente (pode mudar dependendo do tronco mitológico), que 
morde a sua própria cauda (DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 2021).  
71 Referência à uma música da banda O Teatro Mágico, intitulada “Opus Erectus (allegro ma nem 
tanto)”, com composição de Fernando Anitelli.  
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são mortos anualmente (GGB, 2019), como já foi exposto anteriormente neste 

trabalho.  

 Imagem poética 3 – “eu posso”: a estrofe seguinte apresenta a afirmação do 

eu-lírico e/ou do autor no “eu posso”, no “eu posso andar nas ruas de mãos dadas 

com namoradx”, como uma forma de luta, para então “causar evolução”. Assinalando 

então, a necessidade de “andar nas ruas de mãos dadas com namoradx”, mesmo com 

a possibilidade de se morrer “por amar” ou “por lutar”, pois ao fazê-lo está se 

afirmando, mostrando orgulho e luta. 

Imagem poética 4 – quebra da quarta parede72: nas estrofes seguintes, o eu-

lírico estabelece um diálogo com o leitor, dizendo “poderá você andar nas ruas de 

mãos dadas com namoradx por muitxs já terem morrido por revolução de amor”, ou 

seja, o “você”/leitor poderá, futuramente (ou atualmente), andar nas ruas com 

namoradx (ou “se assumir” publicamente), porque muitos já morreram antes pela 

revolução e pelo amor, ou seja, muitos morreram lutando pelos direitos LGBT+, como 

Marsha e outros em Stonewall morreram lutando por uma vida mais digna para eles e 

para os que vieram depois deles. Assim, a imagem construída ultrapassa a quarta 

barreira, fazendo uma conversa entre autor e leitor, o que aproxima a relação entre 

emissor e receptor e também propõe uma visão multimodal, relacionando poesia, 

teatro e cinema (ver rodapé 72). 

Imagem poética 5 – evolução ≠ revolução: também é importante destacar a 

utilização dos termos “evolução” e “revolução”. Aqueles que morreram por “revolução”, 

morreram em busca de mudanças, pois revolução pretende mudar tudo, mudar o que 

não está bom, estes representam os que lutaram no passado. Os que lutam hoje, 

buscam “evolução”, o que significa afirmar que a revolução já foi feita, já se alcançou 

um objetivo, e que agora é necessário evoluir, aperfeiçoar. 

Imagem poética 6 – “E ainda assim você morrerá”: o final do poema traz o fato 

“E ainda assim você morrerá: depois de muito andar nas ruas de mãos dadas com 

namoradx”, levando a duas possíveis interpretações, a primeira é que sempre se 

morrerá lutando e amando, por conta do próprio curso da vida, e a segunda é que o 

                                                           
72 De acordo com Torres Neto (2009), a “quarta parede” é um conceito que tem origem no Teatro que 
se refere a uma divisória imaginária situada na frente do palco, separando os artistas do público. 
Portanto, a “quebra da quarta parede” é a interação dos atores com a plateia (na arte dramática), do 
escritor com o leitor (na arte literária) ou dos atores/diretores com o espectador (na arte cinematográfica 
ou televisiva). 
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“você”/leitor só morrerá depois de muito andar nas ruas, justamente porque outros 

lutaram antes para que ele pudesse existir e andar nas ruas. 

Imagem poética 7 – continuidade: a figura gradação, nesse poema, tem um 

papel importante, pois como constrói a ideia de uma forma crescente e com 

continuidade, e acaba por passar a ideia de sequência, de história. Mais 

especificamente, traduz a história LGBT+, na qual o eu-lírico percorre a realidade de 

pessoas LGBT+ de acordo com o decorrer do tempo. Assim, as estrofes de 1, 2 e 3 

formariam a primeira parte da história, quando era proibido ser LGBT+ (“Pudera eu” 

como desejo, sonho, projeção); Enquanto as estrofes 4, 5 e 6 seriam o cenário de um 

mundo mais recente, que tolerava LGBT+, mas ainda não respeitava (“Eu posso”, 

causando revolução/mudança dos pensamentos); Finalmente, as estrofes 7, 8 e 9 

apresentam o lugar no tempo onde a sociedade está hoje e com uma pequena 

previsão do que ainda virá (“Poderá você”). Nessa mesma perspectiva, as palavras 

entre parênteses “(mas)” e “(então”) também indicam uma progressão temporal, a 

intercessão na mudança de tempo. 

Imagem poética 8 – as repetições: seguindo a linha de pensamento da imagem 

poética anterior, a anáfora é a outra figura de linguagem que corrobora com a 

construção de sentido no poema. Então, com um texto todo composto por anáforas, 

ou seja, de repetições constantes nas quais somente algumas palavras mudam, o 

autor constrói uma crítica que se refere a repetição das coisas como as situações de 

preconceito, a luta por direitos que parece sem fim, o movimento de progredir-

retroceder que a sociedade faz. É uma forma de mostrar o cansaço das pessoas 

LGBT+ que geração após geração, década após década ou até mesmo século após 

século continuam assistindo às mesmas coisas e, apesar disso, continuam resistindo 

e lutando. 

Imagem poética 9 – pessoa gramatical ≠ pessoa do discurso: outro detalhe 

importante gira em torno do sujeito e/ou pessoa nas orações do poema, uma vez que 

o “eu” (construído como o “passado” histórico) pode “causar evolução” e “morrer por 

amar e lutar” para que o “você” (construído como o presente e futuro histórico) possa 

“andar nas ruas de mãos com namoradx”, completando, assim, um caminho de 

evoluções e revoluções para a melhoria do coletivo, do grupo social, como aponta o 

título do poema. Além disso, a escolha da pessoa “você” se encaixa perfeitamente 

nessa ideia e foi (provavelmente) proposital, primeiro porque o uso do “tu” é mais 

comum para se referir a 2ª pessoa do singular no Norte do Brasil e, segundo, porque 
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o pronome “você” é uma exceção gramatical, já que ele compõe a 2ª pessoa do 

singular do discurso (ou para quem se fala) mas é conjugado com a forma verbal 

pertencente à 3ª pessoa gramatical (DUARTE, 2021; LOPES, 2010), se ligando, 

através da imagem poética, tanto ao “você”/leitor/indivíduo quanto ao grupo, ao 

“Coletivo” . 

 O poema “Coletivo” (2018) se relaciona perfeitamente com o que Ribeiro (2019) 

afirma ser lugar de fala: o “eu” só possui espaço, só possui lugar de fala por se inserir 

em um “nós”, o indivíduo tem fala porque possui vivência de grupo, de coletivo, tal 

como o título da poesia de Mergulhão. A temática versa nesse espaço de lutas e 

conquistas LGBT+, sobre resistência, sendo diretamente conectada ao corpo 

linguagem (COSSON, 2016), ao corpo-voz e à escrevivência (EVARISTO, 2020), e 

que, pautadas na força dissidente (SILVA, 2020) de Rodrigo, encontra caminho través 

do discurso (FOUCAULT, 1996) político, nas questões de representatividade e 

identidade (HALL, 2014; WOODWARD, 2014). 
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“SAINDO DO ARMÁRIO”: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou apresentar uma discussão sobre literatura LGBT+, bem 

como sobre resistência e visibilidade do grupo social LGBT+, tendo como universo de 

pesquisa três poemas da literatura amapaense. Considero que, após o exposto, é 

possível afirmar que discutir a produção LGBT+ sob uma ótica literária, através da 

análise literária é um processo viável e necessário e que, atualmente, se torna 

imprescindível o desenvolvimento de uma teoria da literatura LGBT+.  

 Da mesma forma, a literatura LGBT+ também pode ser discutida sob uma ótica 

política, considerando-a enquanto manifestação cultural-identitária do grupo LGBT+, 

além de ser necessária enquanto manifestação individual e coletiva, enquanto 

manifestação política, enquanto revolução e enquanto resistência, sobretudo partindo 

de um dos grupos mais invisibilizados e marginalizados pela atual política e governo.  

 Os poemas apresentados neste trabalho ilustram bem o poder da 

representação, a força que a literatura tem e como a arte literária pode dar voz ao 

grupo LGBT+, marcando o lugar de fala dessas pessoas, fazendo com que ocorra 

identificação da parte de leitores e autores através da escrita/leitura e, inclusive, 

provocando revoluções e mudanças sociais a partir de posturas dissidentes. 

 No mais, destaca-se o valor social, político, identitário, cultural e até mesmo 

histórico de abordar literatura de grupos marginalizados. Como afirma a máxima 

realista que Adoum (1972) descreve: “A arte autêntica de hoje está ligada à atividade 

social revolucionária: tende a confundir, a destruir a sociedade capitalista” (p. 205). 

Conclui-se então que, o fortalecimento da literatura LGBT+ auxilia na atividade social 

revolucionária, enquanto arte autêntica e engajada, no objetivo de destruir a 

sociedade capitalista, patriarcal, racista e LGBTfóbica. 

 Que consigamos, mesmo em tempos tão sombrios, encontrar forças para 

resistir, para nos posicionar, lutar, fazer arte e revolução. Que possamos, também, 

“renascer no nosso próprio infinito” como Andrew, que as nossas “máscaras” possam 

“se reconhecer, se respeitar e cessar-fogo” como Lara afirma, e que, no final de tudo, 

sejamos capazes de morrer em paz, “depois de muito andar nas ruas de mãos dadas”, 

como Rodrigo. 

 Encerro este trabalho com a mais profunda certeza que nasci para ser 

professora e pesquisadora (desculpa pessoal que me queria advogada), não por ser 

“boa” nisso (tudo é um constante processo de aprendizagem, por mais clichê que 
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pareça), mas sim porque é onde me encontro, onde fico louca e feliz, onde me 

reconheço e onde me vejo fazendo alguma diferença no mundo.  

 Andrew, Lara e Rodrigo: vocês fazem diferença no mundo. Todes que tem 

coragem de se levantar contra qualquer opressão, seja através de arte ou de 

manifesto, de educação ou de política, etc., são pessoas que fazem a diferença e é 

com elas que quero estar e com quem quero aprender, pois, como na frase atribuída 

a Hemingway, “quem está nas trincheiras ao nosso lado importa mais do que a própria 

guerra”.  

 Este trabalho encerra um ciclo de aprendizados para mim. Aprendi sobre mim, 

sobre minha identidade, sobre minha sexualidade, sobre as origens de pessoas como 

eu, sobre não desistir, sobre saúde mental. Aprendi que a poesia é “um mergulho no 

ser humano”, que ela é extremamente necessária e importante, e que, muitas vezes, 

é tudo o que uma pessoa tem. A poesia é, como Lorde (2019) bem disse, “a 

transformação do silêncio em linguagem e em ação”. Vejo na literatura e na poesia 

um lugar ambíguo, que abriga ao mesmo tempo que expõe, que é refúgio, é palco, é 

palanque, nos protege, nos defende e nos empurra para a criticidade e para o 

movimento. 

 Para além, proponho uma última imagem poética, construída propositalmente 

no decorrer desta dissertação: a evolução histórica, seja pessoal e/ou coletiva, através 

da união dos três poemas analisados. Assim, começamos em “Particular” (OLIVEIRA, 

2016), no íntimo do ser, com uma pessoa LGBT+ em fase de descoberta e sofrimento, 

mas que ao final renasce em seu próprio universo, depois passamos para 

“Intersecções” (UTZIG, 2019), poema no qual essa pessoa LGBT+ desenvolve suas 

preocupações com o mundo e consigo mesma, é a própria “intersecção” no meio do 

caminho, o despertar político e crítico e, por fim, essa pessoa chega ao poema 

“Coletivo” (MERGULHÃO, 2018), consciente de sua posição na sociedade, sabendo 

dos que vieram antes dela e disposta a lutar, resistir e até mesmo morrer para o bem 

dos que ainda virão depois dela. Formando, esperançosamente, uma perspectiva de 

um futuro melhor, onde todas as pessoas sejam realmente livres para amar quem 

amam, serem quem são e se expressarem do jeito que quiserem. 
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ANEXO A: Resolução n° 013/2009 – CONSU UNIFAP 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 013 /2009-CONSU 

De 19 de outubro de 2009 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Artigo 14, Inciso XIII, do Estatuto da UNIFAP; Artigo 17, Inciso 

XIX, do Regimento Geral, e ainda, Artigo 24, Inciso IV, Regimento do CONSU,  

 

CONSIDERANDO:  

 

1) O que preconiza Constituição Federal de 1988 em seus artigos Art. 1.º, incisos II e 

III, como seus fundamentos, a cidadania e a dignidade da pessoa humana; Art. 3º, 

incisos I e IV, que fundamenta, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidaria com a promoção do bem de todos sem quaisquer forma de discriminação; 

Art. 4º, inciso II, que adota o princípio, de um Estado regido pelos direitos humanos; 

Art 5º, que insculpe, o direito a liberdade e igualdade, sendo o princípio de isonomia 

como forma de concretizar esses direitos sem distinção de qualquer natureza; Art. 

205, para qual, a educação é direito de todos e deve preparar os indivíduos para o 

exercício da cidadania; e Art. 206, que fundamenta, a igualdade de condições de 

acesso e permanência, liberdade de aprender e divulgar pensamentos e o pluralismo 

de ideias;  

 

2) O disposto na Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 em seus artigos, Art. 1º, ao 

dispor, que a educação se desenvolve na convivência humana, de forma múltipla e 

inclui os ambientes familiares, institucionais, os movimentos sociais e as 

manifestações culturais; Art. 2º, que compreende, a educação como um dever do 
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Estado que deve ser inspirada nos ideais de liberdade e solidariedade humana com 

a finalidade de preparar para o desenvolvimento pleno e o exercício da cidadania; e 

Art. 3º , que garante, igualdade de condições de acesso e permanência das 

pessoas nos espaços educacionais com respeito a liberdade e apreço à tolerância.  

 

3) O Regimento Geral da Universidade Federal do Amapá (Resolução nº 09– 

CONSU/UNIFAP, de 29 de abril de 2002), em seu artigo 3º, inciso IV,que dispõe sobre 

a promoção do desenvolvimento nacional, regional e local, sendo garantido pelo artigo 

5º, inciso IV, a autonomia e pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.  

 

4) As mudanças sociais e o papel da universidade na criação de novos princípios 

éticos pautados na cidadania e na justiça social como forma de garantir o direito 

da igualdade e da diferença contra os processos históricos de exclusão e 

discriminação:  

 

5) Que ao incluir o nome social de Travestis e Transexuais nos registros acadêmicos 

favorece-se o processo de inclusão desta população nos espaços educativos 

impedindo a evasão das pessoas Transexuais e Travestis ao serem chamadas por 

seus nomes civis que se diferem de sua orientação sexual e identidade de gênero. 

 

6) Autonomia Universitária e ainda a decisão do Egrégio Conselho Universitário 

em sessão realizada no dia 1º de outubro de 2009,  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1° - Incluir o nome social de Travestis e Transexuais nos registros acadêmicos da 

Universidade Federal do Amapá como forma de garantir inclusão e a permanência 

desses cidadãos e cidadãs no espaço acadêmico desta universidade;  

 

§ 1° - Nome social é compreendido como o modo como as pessoas Travestis e 

Transexuais são reconhecidas, identificadas e denominadas na sua comunidade e 

meio social.  
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§ 2° - O nome social de Travestis e Transexuais será registrado entre parênteses 

seguido junto com o nome civil em diários de classe, cadastros, fichas, formulários, 

históricos, certificados, carteiras e demais documentos internos.  

 

§ 3° - A pessoas Travestis e Transexuais devem informar, no ato da matrícula, a 

intenção de que seja incluído o seu nome social nos documentos acadêmicos;  

 

Art. 2º - Garantir que as pessoas Transexuais e Travestis, matriculadas nesta IFES 

sejam chamadas oralmente pelos nomes sociais, sem menção ao nome civil, na 

freqüência de classe e em solenidades como colação de grau, entrega de certificados, 

declarações, premiações e eventos congêneres.  

 

Art. 3º - Estabelecer que os colegiados, órgãos e departamentos a partir de 01 de 

janeiro de 2010 passam a registrar o nome social de Travestis e Transexuais.  

 

Art. 4º - Garantir que em fichas de inscrições, pesquisas, formulários e questionários 

socioeconômicos desta instituição sejam disponibilizados os recortes de orientação 

sexual e identidade de gênero como forma de estabelecer critérios para políticas 

internas de inclusão em respeito à diversidade sexual.  

 

Art. 5º Esta normatização entra em vigor na data de sua assinatura, Ficam revogadas 

todas as disposições em contrário.  

 

Gabinete do Presidente do Conselho Universitário da Fundação Universidade Federal 

do Amapá, em Macapá, 19 de outubro de 2009. 

 

 

Prof. José Carlos Tavares Carvalho 

Presidente do CONSU/UNIFAP 
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ANEXO B: Decreto 0134/2016 – Prefeitura de Macapá 
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ANEXO C: Lei 2.375/2019 – Prefeitura de Macapá 
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