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O Movimento Homossexual Brasileiro (MHB), entendido como formas de ação 

coletivas, mais ou menos organizadas e institucionalizadas, que envolvem 

solidariedades específicas, manifestam conflitos e rompem com os limites do padrão 

sociopolítico estabelecido na esfera pública, surge no Brasil na segunda metade da 

década de 70 do século XX. Com a epidemia de AIDS, nos anos 90, há um aumento 

expressivo do número de grupos institucionalizados do movimento homossexual e a 

emergência das primeiras organizações em defesa dos direitos de travestis e transexuais. 

Desde então, muitos estudos têm se debruçado sobre a temática do movimento LGBT 

no Brasil mas, pouco tem sido produzido acerca da emergência de movimentos do 

segmento T (travestis, transexuais e transgêneros). Diante da escassez de informações, 

este trabalho se propôs a realizar um estado da arte sobre a luta por direitos das travestis 

e transexuais no Brasil. Para tanto foram utilizadas metodologias diversas, tais como: 

entrevista semi-estruturada e análise documental. O estado da arte se baseou na 

produção científica e em documentos sobre o MHB, pois apesar da história do 

movimento de travestis e transexuais ser muito recente e embrionária, as travestis e 

transexuais, há muito fazem parte de movimentos mistos. Outra fonte de informações 

foram os sites das próprias associações. Constatamos que poucos grupos têm registrada 

sua história e trajetória em meios de acesso amplo, como a internet (sites, blogs, páginas 

oficiais) e em produções acadêmicas. A percepção de injustiça social, sobretudo no que 

se refere à violência sofrida cotidianamente pelas travestis, e ao desejo de mudança a 

motivaram a organização dos movimentos associativos. As dificuldades para a 

realização desta investigação demonstram a necessidade de voltarmos nossas atenções e 

ações políticas para o registro e a construção conjunta de um novo posicionamento 
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frente à história do movimento LGBT, dando visibilidade para segmentos 

subalternizados. 

Palavras-Chave: Movimento homossexual brasileiro; movimento de travestis e 

transexuais; ação coletiva; justiça social.  

 

   

Este texto visa discorrer sobre a emergência dos movimentos de travestis e 

transexuais na arena pública nacional. Muitos estudos têm se debruçado sobre a 

temática do Movimento Homossexual no Brasil (GALVÃO, 2000; FACCHINI, 2003; 

FACCHINI, 2005; FERNANDES, 2007; VIANA, 2007), mas pouco tem sido dito e 

problematizado acerca da emergência de movimentos de travestis, transexuais e 

transgêneros. Essa ausência de estudos se fazem notar nesta, breve revisão que é 

baseada em fontes bibliográficas e documentais sobre o Movimento Homossexual 

Brasileiro (MHB). 

Conde (2004) em sua dissertação “Movimento Homossexuais no Brasil”, afirma 

que de maneira geral atribui-se a origem do que chamaríamos movimento homossexual 

brasileiro, à publicação do jornal Lampião de Esquina, publicado pela primeira vez em 

abril de 1978, na cidade do Rio de Janeiro-RJ (MAC RAE, 1990; ALMEIDA NETO, 

1999; GREEN, 2000; TREVISAN, 2000; CONDE, 2004). Esta titulação de primogênito 

do movimento homossexual brasileiro se dá por ser a publicação que mais tiragens 

lançou já em sua primeira edição, cerca de dez mil exemplares, se apresentando como 

porta voz de um movimento que começava a engatinhar em direção à luz que a abertura 

política no país prometia.  

Conde (2004), argumenta que o movimento homossexual brasileiro tem como 

modelo o estadunidense que, por sua vez surgiu, segundo Castells (1999), no clima de 

rebelião imbuído nos movimentos da década de 60, quando a auto-expressão e o 

questionamento da autoridade deram às pessoas a possibilidade de pensar o impensável 

e agir de acordo com as idéias que surgissem, conseqüentemente permitindo „sair do 

armário‟ (p. 240). Afirma ainda que “a vontade utópica de libertar o desejo foi a grande 

força motivadora dos anos 60, o grito de guerra de toda uma geração que percebeu a 

possibilidade de ter uma vida diferente” (Castells, 1999, p. 240).  
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  Para iniciar nosso percurso, caracterizamos o primeiro momento a partir do 

surgimento do grupo Somos em São Paulo, primeira agremiação homossexual com 

finalidades prioritariamente políticas, em 1978, em pleno período da “abertura” política, 

até 1983, quando se dá sua dissolução. Momento marcado por grande ênfase 

antiautoriária e comunitarista no modo de atuação dos grupos e pela formulação das 

propostas do movimento em consonância com a idéia de uma transformação mais ampla 

da sociedade, que não se restringiria somente a benefícios para os homossexuais.  

Sobre este período, MacRae (1990) identificou 22 grupos espalhados ao longo 

do país no começo dos anos 80, concentrados majoritariamente no eixo Rio de Janeiro-

São Paulo. Os grupos mais influentes no período se apresentavam como grupos de 

afirmação homossexual ou de ação em favor dos homossexuais, onde nas passeatas era 

possível ouvir palavras de ordem como “o sexo anal derruba o capital”. Nesse período, 

foram formuladas muitas das principais demandas trazidas pelo movimento até hoje: 

luta contra a violência e a discriminação voltadas a homossexuais, pelo “casamento 

homossexual”, pelo tratamento digno na mídia, por educação sexual nas escolas e contra 

a patologização de homossexuais. A luta se constituía na afirmação da 

homossexualidade, para torná-la um assunto do qual se podia falar. Acreditava-se que 

isso teria um potencial transformador da sociedade, por meio do rompimento com uma 

norma social centrada na heterossexualidade e na sexualidade exclusivamente 

reprodutiva, relacionada à opressão das mulheres, ao machismo e à sobrevivência do 

capitalismo.  

O segundo momento se situa entre 1983 e 1992. Marcado pela volta ao regime 

democrático e a conseqüente falência do modelo de organização comunitário e 

autonomista, esse período é também marcado pelo surgimento da aids – chamada “peste 

gay” ou “câncer gay”. Neste período, houve uma redução drástica na quantidade de 

grupos no país, dos 22 grupos localizados em fins da década de 1980, se sobressaem 

agora cerca de cinco ou seis; além de um  deslocamento do movimento para o eixo Rio 

de Janeiro – Nordeste. Se destacam na cena política grupos e ativistas menos envolvidos 

com propostas de transformação da sociedade de modo mais amplo. Agora esses outros 

atores pautam suas atuações na luta por direitos civis de homossexuais.  
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Neste período formula-se a noção de “orientação sexual”, com a finalidade de 

deslocar o debate que apresentava a homossexualidade como condição inata ou como 

escolha individual. As pautas do movimento tematizam a necessidade de mobilizar e 

ampliar o movimento e de fazer frente à epidemia do HIV/aids. Destaque para a 

conquista da retirada da homossexualidade do código de doenças do INAMPS, além de 

intervenções no Código de Ética do Jornalista e em favor da inclusão da não 

discriminação por orientação sexual nas garantias individuais da Constituição. Esta 

última, embora não tenha alcançado o resultado esperado na Constituinte, desencadeou 

o processo de formulação de leis anti-discriminatórias em âmbito estadual e municipal. 

Facchini (2005), chama atenção neste período para uma menor refratariedade à 

institucionalidade no âmbito interno dos grupos e em suas relações externas e uma 

menor valorização de características marginais associadas à homossexualidade; como 

ressonância disto a palavra de ordem típica passa a ser “é legal ser homossexual”. 

O terceiro momento iria de 1992, quando tem início um período de 

reflorescimento do movimento, até o final de sua pesquisa de campo, em 2000. Esse 

período é marcado no contexto nacional pelo aprofundamento da “redemocratização”, 

pela implementação de uma política de prevenção às DST/Aids baseada na idéia de 

parceria entre Estado e sociedade civil e no incentivo às políticas de identidade como 

estratégia para a redução da vulnerabilidade de populações estigmatizadas e pelo 

desenvolvimento da segmentação de mercado e fortalecimento e diversificação de um 

mercado “GLS” (gays, lésbicas e simpatizantes) e da mídia segmentada(revistas,sites).   

                Neste contexto há um aumento da quantidade de grupos e expansão por todo o 

país; diversificação de formatos das iniciativas do MHB (grupos comunitários, ONGs, 

setoriais de partidos, grupos religiosos); multiplicação das identidades 

coletivas/segmentos agrupados no interior do movimento; formulação de respostas 

frente à exclusão das organizações religiosas; criação de associações de 

grupos/organizações em nível nacional e local como a ABGLT (Associação Brasileira 

de Gays, lésbicas e travestis) e o Fórum Paulista de GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e 

transgêneros); aumento da visibilidade do movimento na mídia e na sociedade; ampla 

participação em movimentos de direitos humanos e de resposta à epidemia da aids; 

vinculação a redes e associações internacionais de defesa de direitos humanos e direitos 

de gays e lésbicas; atuação junto a agências estatais ligadas aos temas DSTs/Aids e 
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Direitos Humanos; crescimento da participação do movimento em fóruns e comissões 

que discutem legislação ou políticas sociais; ação junto a parlamentares (principalmente 

partidos de esquerda); proposição de projetos de lei nos níveis federal, estadual e 

municipal (PCR e anti-discriminatórios); proposição de candidaturas gays; grande 

preocupação com a visibilidade e a organização de paradas por ocasião do dia do 

“OrgulhoGay” (FACCHINI, 2005).  

                  Para a autora a atual configuração dos movimentos ou seja, a formulação de 

novas categorias identitárias e a subdivisão/complexificação do sujeito político do 

movimento estão relacionadas a fatores como a ênfase internacional na valorização das 

identidades; a segmentação de mercado; o contato com o movimento homossexual em 

âmbito internacional; a necessidade de definição precisa de públicos alvo para a 

formulação de projetos de intervenção financiáveis e com isso quais as formas mais 

eficazes de negociações com o governo ou com outras entidades financiadoras; e, a 

própria dinâmica da relação entre grupos e “segmentos” no interior do movimento em 

âmbito local. Atrelado a isto, há uma série de bandeiras de luta encaminhadas pelo 

movimento atualmente. Todas elas se referem de algum modo à garantia dos direitos 

individuais e coletivos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais (ou 

transgêneros). Por exemplo a luta pelo reconhecimento das uniões homoafetivas e pela 

ampliação das leis anti-discriminatórias, pela tipificação da violência homofóbica como 

crime previsto em lei e por políticas de educação e saúde que levem em conta as 

necessidades dessa população e propiciem o respeito à diversidade de orientações 

sexuais e identidades de gênero, baseados na luta por fortalecer o caráter laico do 

Estado. 

O MHB, como forma de ação coletivas, mais ou menos organizados e 

institucionalizados, que envolvem solidariedades específicas, manifestam conflitos e 

rompem com os limites de compatibilidade (MELUCCI, 2001), surge no Brasil na 

segunda metade da década de 70 do século XX (FACCHINI, 2003). Com o anúncio da 

“peste gay” nos anos 90 deste mesmo século, há um aumento expressivo, no número de 

grupos institucionalizados do movimento homossexual e a emergência das primeiras 

organizações em defesa dos direitos de travestis e transexuais. Apesar de, em um 

primeiro momento, o impacto da AIDS ter sido desmobilizador, em um momento 

seguinte a situação se transformou com a atuação governamental em favor desses 
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grupos, afim de prevenir à AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, caracterizando-

se com o que Tarrow (2009) convencionou chamar de oportunidade política ou dito de 

outro modo condições históricas de abrem margem para a construção do bandeiras de 

reivindicação na luta por igualdade. Para além da noção de estrutura de oportunidades, o 

conceito basea-se na idéia de que o processo mobilizador, a manifestação coletiva, o 

„confronto político‟, superam a idéia de uma espontaneidade. É, importante ressaltar que 

a história do movimento de travestis e transexuais é muito mais recente e embrionária, 

mesmo sabendo que as travestis e transexuais, a muito, fazem parte de movimentos 

mistos.    

Movimentos mistos, no entanto, demonstraram historicamente não estarem 

isentos da reprodução de lógicas sexuais de poder hierarquicamente determinadas, vide 

os grandes rompimentos que deram origem a movimentos de lésbicas, fora dos 

movimentos LGBTs. A presença de travestis e transexuais no interior dos grupos, 

tornando sólidas (corporais) as diferenças entre orientação sexual e identidade de 

gênero, não necessariamente garantia que essas especificidades fossem pautadas como 

bandeiras de lutas. 

Em 1992, as travestis e transexuais iniciam uma serie de reuniões que tinham 

como fim a criação de uma rede nacional que proporcionasse uma articulação política 

dentro do cenário nacional. Como fica claro no fragmento retirado do site da 

Articulação Nacional de Transgêneros: “tínhamos vontade política, mas faltava uma 

ferramenta que proporcionasse essa interlocução e comunicação em uma linha geral e 

única de articulação” (ANTRA, 2006). No ano seguinte acontece o primeiro Encontro 

Nacional de Travestis, Transexuais e Liberados na luta contra a AIDS - ENTILAIDS 

que reuniu travestis e transexuais de todo território nacional e se tornou um importante 

momento de articulação e construção de estratégias de ação. Em 1995 é fundada a 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros - ABGLT. E finalmente em 

2000, na cidade de Porto Alegre é fundada a Articulação Nacional de Transgêneros, que 

depois se tornaria Articulação Nacional de Travestis, Transexuais e Transgêneros - 

ANTRA.  

Em 1993, a ASTRAL, primeira associação de travestis do Brasil, fundada na 

cidade do Rio de Janeiro, realizou o primeiro encontro nacional para fortalecer as 
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discussões e a articulação do movimento das travestis: o ENTLAIDS - Encontro 

Nacional de Travestis e Transexuais que atuam na Luta e Prevenção à AIDS, que 

ganhou espaço, não só junto ao movimento homossexual, mas também junto aos órgãos 

governamentais. Assim como afirma Peres (2006, Apud VIANA, 2007): 

Os ENTLAIDS tiveram início em 1993, na cidade do Rio de Janeiro, por 

iniciativa de uma travesti chamada Jovanna Baby, tendo como ponto de 

partida o enfrentamento à pandemia da AIDS, de modo a construir respostas 

das travestis brasileiras à prevenção do HIV/AIDS.
5
 

  

O Encontro Nacional de Travestis, Transexuais e Liberados na luta contra a 

AIDS, esta na sua décima sétima edição, reuni travestis,transexuais e liberados, 

ativistas, técnicos de todos o pais, promove a troca de experiências e estabelece 

estratégias que objetivem a redução da transfobia na sociedade brasileira. O evento 

propõe debater questões ligadas a cidadania e direitos humanos, tendo como objetivo o 

fortalecimento da organização social e política das cidadãs travestis, transexuais. E tem 

sido um espaço estratégico para a emergência de novos grupos, tais como: a RENATA - 

Rede Nacional de Travestis, em 1994; a RENTRAL - Rede Nacional de Travestis e 

Liberados, em 1995, também neste ano a ATRAS - Associação de Travestis de 

Salvador; a ASTRAV - Nacional de Travestis, Transexuais e Liberados na luta contra a 

AIDS, em 1999; e, ainda a ASTRA-RIO - Associação das Travestis e Transexuais do 

Estado do Rio de Janeiro, em 2005. Grupos estes que tem tido grande importância 

nacional na luta contra a transfobia e na luta por direitos para travestis e transexuais. 

O movimento de travestis e transexuais tem um grande impulso com a criação, 

em 1994, da RENATA – Rede Nacional de Travestis, que passou a congregar as 

entidades de defesa de travestis e transexuais para debater, analisar, propor e deliberar 

sobre demandas próprias do movimento. Em 1995, A RENATA tem o nome 

modificado para RENTRAL - Rede Nacional de Travestis e Liberados. Neste mesmo 

ano forma-se, no nordeste do Brasil, a Associação de Travestis de Salvador - ATRAS. 

A associação desenvolve ações em defesa de travestis e transexuais nas ruas de 

Salvador. Promove reuniões semanais e cursos profissionalizantes de corte-costura, 
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cabeleireiro, confecção de bijuterias e computação. Atua em parceria com o Ministério 

da Saúde e Prefeitura de Salvador. 

Ainda neste ano, nasce na cidade de Curitiba, a Associação Brasileira de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT, durante o VIII Encontro 

Brasileiro de Gays e Lésbicas que contou com a presença de movimentos homossexuais 

organizados brasileiros que contavam com a participação de gays, lésbicas, travestis e 

transexuais e entidades que lutavam e lutam pelos Direitos Humanos e Civis de LGBT. 

Encontro este que por reivindicações de travestis presentes no encontro passou a ser 

denominado Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Travestis.   

A ABGLT tem um caráter nacional e conta com 237 organizações afiliadas, 

incluindo organizações de travestis e transexuais, caracterizando-se como a maior rede 

LGBT na América Latina e tem sido um importante parceiro de grupos de travestis e 

transexuais (ABGLT, 2006). As travestis têm uma importância significativa da 

formulação e manutenção da associação, ocupando cargos importantes na hierarquia 

política da associação e na articulação com parceiros na luta contra a homofobia e suas 

variações - transfobia, lesfobia. 

O grupo tem como objetivo promover a cidadania e lutar por direitos de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais, assim como a discriminação e preconceito. 

Afirmando, com tudo a livre orientação sexual e identidades de gênero. Atuam na 

defesa, promoção e garantia de direitos, estando estruturada em todas as capitais, muitas 

cidades médias, e vem crescendo no interior de cada estado brasileiro (FERNANDES, 

2007). 

Na atualidade a ABLGBT atua no monitoramento da implementação das 

decisões tomadas durante a I Conferência Nacional LGBT e do Programa Brasil Sem 

Homofobia; combate à homofobia nas escolas; combate a doenças sexualmente 

transmissíveis; na luta pelo reconhecimento de Orientação Sexual e Identidade de 

Gênero e Direitos Humanos no âmbito do Mercosul; promoção de possibilidades de 

trabalho e previdência para travestis; e na capacitação em projetos culturais LGBT; e , 

ainda fomentando o desenvolvimento de novas articulações em todo o território 

nacional. 
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Dentre as diversas associações, grupos e movimentos que a ABGLT participou 

ativamente na formulação/construção e, na atualidade, tem como parceiro de luta é a 

ANTRA - Articulação Nacional de Transgêneros. 

 A ANTRA - Articulação Nacional das Travestis, Trasexuais e Transgêneros do 

Brasil, atualmente a “associação” mais importante de travestis e transexuais do Brasil, 

surge em dezembro de 2000, na cidade de Porto Alegre, com aproximadamente vinte e 

oito instituições de todo o Brasil para a sua fundação. Caracteriza-se por ser uma rede 

nacional. Atualmente a Associação conta com mais de cinqüenta e duas instituições 

afiliadas em todo o Brasil (ANTRA, 2006). A “associação” tem como objetivo a 

promoção de campanhas informativas com diretrizes políticas; denunciar e divulgar em 

todos os meios de comunicação de casos onde for detectado preconceito e ou 

discriminação; apoiar ações de prevenção do HIV/Aids e outras DSTs.  

É importante ressaltar que a ANTRA, como instituição, atua na organização da 

intervenção política e construção da agenda específica do segmento para atuação dentro 

e fora do movimento. A ANTRA, como a ABGLT, é formada por associações civis sem 

fins lucrativos, e não por indivíduos (FERNADES, 2007). 

Um outro importante marco na história da luta por direitos, cidadania e por 

igualdade foi a escolha do dia 29 de janeiro como o Dia Nacional da Visibilidade Trans, 

no ano de 2004, nesta mesma data “27 ativistas trans adentraram o Congresso Nacional 

para o lançamento da campanha "Travesti e respeito". Esta foi uma ação pioneira, 

tratando-se de travestis e transexuais. Para a associação, este evento publicizou para o 

grande público o real poder de articulação do movimento social organizado (ANTRA, 

2006). 

Constatamos que a percepção de injustiça social, sobretudo no que se refere à 

violência sofrida cotidianamente pelas travestis e transexuais, o desejo de mudança e 

também a percepção de particularidades desta condição (trans) frente às 

homossexualidades, motivaram a organização dos movimentos associativos do 

segmento T. O desejo de autonomia e de visibilidade das particulares desta experiência 

possibilita que novos grupos com bandeiras de lutas prioritariamente focadas no 

segmento trans surjam, ainda que apoiadas e interessadas na união de forças com os 

outros segmentos. 
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No entanto, poucos grupos têm registrada sua história e trajetória em meios de 

acesso amplo, como a internet (sites, blogs, páginas oficiais) e em produções 

acadêmicas. Se o interesse na investigação das questões sócio-culturais e políticas 

relativas às homossexualidades é recente, no que se refere às travestis e transexuais são 

ainda irrisórias fora dos circuitos médicos e patológicos. As dificuldades para a 

realização desta investigação demonstram a necessidade de voltarmos nossas atenções e 

ações políticas para o registro e a construção conjunta de um novo posicionamento 

frente à história do movimento LGBT, dando visibilidade para segmentos 

subalternizados. 

Tal carência de entendimento e registro sobre a trajetória dessas pessoas propicia 

a reprodução de concepções e estigmas sobre esta população. Travestis e transexuais, 

personagens comuns nas páginas de crimes e homicídios dos meios de comunicação, 

nunca aparecem enquanto cidadãs alijadas de direitos e descobertas pelas políticas 

públicas básicas (educação, saúde e segurança). Suas trajetórias de exclusão do ensino 

formal, de conflitos familiares, de violências físicas e simbólicas pelos sistemas de 

saúde e outros órgãos governamentais são ofuscadas pelos casos de envolvimento com 

prostituição, violência e atividades ilícitas, caminhos mais coerentes para quem vive 

uma vida marginal. 

 Investigar e publicizar a história dos movimentos de travestis e transexuais é 

apontam para outros caminhos possíveis frente á marginalização social. É reconhecer a 

não-conformação de uma população frente a sua localização social e as suas ações 

frente a esta realidade.  Entender a dinâmica de articulações, redes e encontros nacionais 

que estes grupos promovem e participam, é uma forma de registro de suas estratégias de 

troca de informações e experiências de politização localizadas, fomentando a 

emergência de novos grupos e segmentos. Por fim é legitimar os caminhos políticos 

construídos por aqueles que não tem que os favoreça, mas que conquistam todos os dias 

o direito de existir da forma como são. 

 

Referências 

 
ANTRA, Articulação Nacional de Transgêneros, 2006. Acesso em 15 de novembro de 

2010, disponível em http://pessoal.atarde.com.br/marccelus2/antra/plantao.html 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

11 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

CONDE, M. C. O movimento Homossexual Brasileiro, sua trajetória e seu papel na 

ampliação do exercício da cidadania. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2004. 

FACCHINI, R. O movimento homossexual no Brasil: recompondo um histórico. Cad. 

AEL, v.10, n.18/19, , p. 84-123, 2003. 

FACCHINI, R. Sopa de letrinhas?: movimento homossexual e a produção de 

indentidades nos anos 1990. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 

FERNANDES, f. B.. Muito prazer, sou CELLOS, sou de luta: a produção da identidade 

ativista homossexual. RIO GRANDE: Fundação Universidade Federal dO Rio Grande, 

2007. 

GALVÃO, J. AIDS no Brasil: A agenda de construção de uma epidemia. São Paulo: 

ABIA e Editora 34, 2000. 

MAC RAE, Edward. A construção da igualdade: identidade sexual e política no Brasil 

da Abertura. Campinas: Editora da Unicamp, 1990.  

MELUCCI, A. A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades complexas. 

Editora Vozes, 2001. 

MACHADO, Frederico Viana. Muito Além do Arco-Íris: A Constituição de Identidades 

Coletivas entre a Sociedade Civil e o Estado. Belo Horizonte: Universidade Federal de 

Minas Gerais. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2007. 

PERES, W. Subjetividades das Travestis Brasileiras: Interfaces entre estigmas e 

construção da cidadania. Trabalho apresentado no Seminário Internacional Fazendo 

Gênero 7: Gênero e Preconceitos. Florianópolis: Santa Catarina, 2006. Disponível em:  

http://www.fazendogenero7.ufsc.br/artigos/W/Wiliam_Siqueira_Peres_16.pdf 

TARROW, S.. O Poder em Movimento: Movimentos sociais e confronto político. 

Editora Vozes, 2009. 


