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Resumo: A incipiência de dados sobre as violências e violações sofridas por 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em Tocantins nos remeteu a 
necessidade de verificação das incidências de homofobia no espaço da 
parada. Em Palmas, a primeira edição da “Parada GLBT” realizou-se em 2003, 
reunindo 400 pessoas. A sétima edição, realizada em 2010, teve a participação 
de aproximadamente 10.000 pessoas. O aumento do número de participantes 
nas paradas tem sinalizando maior visibilidade a diversidade e a livre 
orientação e expressão sexual em Palmas. Contudo, o aumento da visibilidade 
LGBT tem caminhando paralelamente ao aumento da vulnerabilidade à 
violência homofóbica, como identificaram várias pesquisas brasileiras (MOTT, 
1998; FACCHINI e FRANÇA, 2007; CARRARA e RAMOS, 2005). Deste, este 
trabalho tem por objetivo problematizar os dados obtidos na VII Parada do 
Orgulho LGBT de Palmas a partir da pesquisa intitulada “Políticas, Direitos e 
Homofobia”, realizada com a mostra 190 participantes do evento. A partir 
destes dados, pode-se traçar o perfil sócio-econômico e político-cultural destes 
participantes, identificando seu conhecimento e posicionamento em relação às 
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leis e órgãos que envolvem questões relacionadas à população LGBT e 
mapear os padrões de violência, discriminação e violações de direitos que 
atinge a população LGBT no estado do Tocantins. 
Palavras-Chave: Política; Direitos; Homofobia; 

 
 Introdução 
 

Este artigo é fruto dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de 

Estudos, Pesquisas e Extensão em Sexualidade, Corporalidades e Direitos, 

que é composto por docentes e discentes da Universidade Federal do 

Tocantins, e iniciou suas atividades em agosto de 2009. Suas ações de 

pesquisa e extensão têm o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a 

dinâmica da violência com base nas hierarquias sexuais e de gênero, 

promovendo a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos numa perspectiva 

laica e democrática.  

A criação deste núcleo em 2009 se deu pela intenção de docentes 

comprometidas com os estudos de gênero e sexualidade e com o ativismo no 

âmbito da diversidade sexual e dos direitos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

travestis e Transexuais). Em 2010, a implementação do núcleo foi possibilitada 

por Termo de Cooperação com a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República – SDH/PR, a partir do cumprimento das proposições 

contidas no Eixo Estratégico II – “Promoção da Cooperação Federativa; 

Articulação e fortalecimento de redes sociais; Articulação com outros poderes; 

cooperação internacional; gestão da implantação sistêmica da política para 

LGBT” do Plano Nacional de Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania 

LGBT, em sua Estratégia 1 – “Integração da política de promoção da cidadania 

e defesa dos direitos humanos de LGBT com as demais políticas públicas 

nacionais”, meta nº 2.1.6 – Órgão de Competência: Secretaria de Direitos 

Humanos/SDH – “Promover a articulação e a parceria entre o poder público, 

sociedade civil organizada, institutos de pesquisa e universidades visando a 

estabelecer estratégias específicas e instrumentos técnicos que possam 

mapear a condição socioeconômica da população LGBT, com o objetivo de 

monitorar o combate à discriminação por orientação sexual e identidade de 

gênero, com indicadores de resultados a serem estabelecidos” (BRASIL, 2009, 

p. 35). 
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Cabe destacar que, firmar cooperação com a Coordenação Nacional 

de Promoção dos Direitos LGBT – SDH/PR, visando a implementação do 

núcleo e consolidação das atividades já desenvolvidas na UFT, se constituiu de 

extrema relevância para ampliar a visibilidade política e o alcance das ações 

que já vinham sendo realizadas. 

Os espaços de construção de alteridade e promoção do 

reconhecimento da diversidade sexual podem e devem iniciar por projetos que 

envolvem a educação superior. Dentre as temáticas discutidas na I Conferência 

Nacional de Políticas Públicas para LGBT, bem como no Plano LGBT, a 

educação e o espaço escolar (no caso, universitário) são preconizados como 

lócus profícuo de violações, violências e injúrias.  

Tendo como preocupação, os processos que promovem a invisibilidade 

da homofobia, da heteronormatividade e das demais formas de não 

reconhecimento das amplas diversidades vivenciadas, que contribuem para 

que as formas de gestão da vida sejam cada vez menos democráticas 

sexualmente. O corpo docente que integra a coordenação deste Núcleo iniciou 

ações concernentes a gênero e sexualidade no âmbito da Universidade 

Federal do Tocantins. 

A partir de março de 2009, consta-se registrado na Pró-reitoria de 

Pesquisa, um primeiro projeto intitulado “As tramas da (in)visibilidade da 

diversidade sexual: heterossexismo e homofobia nas políticas públicas do 

estado do Tocantins”, cujo objetivo é avaliar a forma como são abordadas as 

representações de gênero e sexualidade no Estado, através das políticas de 

saúde, assistência social, previdência social e educação.  

Posteriormente, ainda no mesmo ano, identifica-se um segundo 

projeto, intitulado “A hierarquia das (in)visbilidades: (des)fazendo gênero e 

sexualidades na avaliação de políticas públicas”, cujo objetivo é verificar a 

implementação do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), em 

âmbito federal, e das propostas aprovadas na I Conferência Estadual LGBT do 

Tocantins, em âmbito estadual.  

Os dois projetos estão circunscritos no debate sobre políticas públicas 

e diversidade sexual, e vinculam-se ao curso de Serviço Social. Paralelamente, 
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podemos identificar duas ações no âmbito da extensão, junto a Pró-Reitoria de 

Extensão, que trataremos logo abaixo. O projeto “Políticas de enfrentamento ao 

heterossexismo”, registrado em julho de 2009 e o projeto “Políticas de 

enfrentamento ao sexismo e a homofobia no ambiente escolar: re-significando 

as práticas educativas no estado do Tocantins”, registrado posteriormente. 

Em agosto de 2009, se inicia as atividades do projeto intitulado 

“Políticas de enfrentamento ao heterossexismo”. As atividades se dividiram em 

03 metodologias: a) estudo de textos pré-selecionados; b) cine-debate de 

vídeos relacionados a gênero e sexualidade; c) rodas de conversa com 

militantes e/ou acadêmicos que tem suas experiências vinculadas a estas 

temáticas. E tem reunido alun@s dos cursos de Serviço Social e Pedagogia 

com periodicidade quinzenal. Os textos selecionados centraram-se na 

emergência da categoria “gênero”, a partir da retomada histórica das lutas dos 

movimentos feministas, e sua inter-relação com a categoria “sexualidade” pela 

institucionalização compulsória da heterossexualidade, como única 

possibilidade de vivência da sexualidade. 

No mês de setembro de 2009, após pleito ao Edital “Gênero e 

Diversidade Sexual” de 2009 da SECAD/MEC, obteve-se a aprovação do 

projeto de capacitação de professores denominado “Políticas de enfrentamento 

ao sexismo e homofobia no ambiente escolar: re-significando as práticas 

educativas no estado do Tocantins”. O projeto, que tem parceria com o 

movimento LGBT local (GIAMA) e secretarias de educação (estadual e 

municipais) iniciou sua primeira turma em abril de 2010, na cidade de Palmas, 

com um seminário aberto ao público geral, a comunidade acadêmica e as/os 

participantes do projeto.   

Sendo assim, a partir da formulação do projeto integrado “Hierarquias 

sexuais e de gênero no estado do Tocantins”, apresentado a Secretaria de 

Direitos Humanos/SDH, agregaram-se às pesquisas que já vinham sendo 

desenvolvidas mais duas pesquisas (a primeira, denominada “Homofobia e 

sexismo no ambiente escolar”, para identificar as principais violações e 

violências sofridas por LGBT no espaço escolar – realizada com participantes 

do curso de extensão para educadoras/es, citado anteriormente. E a segunda, 

intitulada “Política, Direitos e Homofobia”, objetivando traçar um perfil sócio-



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 

5 

econômico e político-cultural das/os participantes da VII Parada LGBT de 

Palmas; e a segunda, apresentada neste artigo).  

 

1. Apontamentos sobre a pesquisa: contextualização e 

metodologia 

A pesquisa objetivou investigar o perfil sócio-econômico e político-

cultural das/dos participantes da VII Parada, identificando seu conhecimento e 

posicionamento em relação às leis e órgãos que envolvem questões 

relacionadas à população LGBT e mapear os padrões de violência, 

discriminação e violações de direitos que atinge a população LGBT. 

O estado do Tocantins, bem como os demais estados da federação 

brasileira, é caracterizado pelo não reconhecimento da diversidade sexual. O 

desafio de construir sua identidade no avesso da norma enfrenta maiores 

dificuldades em cidades do interior do estado, considerando ainda que as 

formas de dominação se traduzam em manifestações de violência de gênero, 

homofobia e racismo.  

A invisibilidade política deste estado no cenário nacional propicia 

também a ausência de informações acerca da homofobia, o que pode ser 

percebido nas principais pesquisas que produziram levantamento de dados no 

Brasil, como a pesquisa “Juventudes e Sexualidades”, de 2004, realizada pela 

UNESCO, e nos levantamentos anuais sobre violações de direitos humanos de 

homossexuais, do Grupo Gay da Bahia (GGB). 

Em Palmas, a primeira edição da “Parada GLBT” realizou-se em 2003, 

reunindo 400 pessoas. A sétima edição, objeto de nossa investigação, 

realizada em 2010, teve a participação de aproximadamente 9.000 pessoas. 

Porém, cabe destacar que a manifestação reúne número muito menor em sua 

concentração, que ocorre no Parque Cesamar, do que em seu percurso até a 

Avenida Palmas Brasil, local de maior agregação de pessoas.  

O aumento do número de participantes nas paradas tem sinalizando 

maior visibilidade a diversidade e a livre orientação e expressão sexual em 

Palmas. Contudo, o aumento da visibilidade LGBT tem caminhando 

paralelamente ao aumento da vulnerabilidade à violência homofóbica, como 
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identificaram várias pesquisas brasileiras (MOTT e CERQUEIRA, 2003; 

CARRARA e RAMOS, 2005).  

Deste modo, esta pesquisa se inseriu no desafio de uma primeira 

caracterização do perfil e das demandas do público que comparece à parada 

de Palmas. Foram aplicados 190 questionários, que equivalem a 2,5% do 

público participante na edição do ano de 2010 da parada de Palmas. O 

questionário era composto de 40 questões, sendo que 10 destas direcionavam-

se apenas a pessoas que se identificaram como L, G, B ou T. Os questionários 

foram aplicados durante a concentração (realizada no Parque Cesamar) e na 

dispersão da parada (realizada na Avenida Palmas Brasil). 

Houve participação de estudantes da Universidade Federal do 

Tocantins na coleta de dados a partir da aplicação de questionários junto aos 

sujeitos da pesquisa. Destacamos também, a parceria do Grupo Ipê Amarelo 

pela Livre Orientação Sexual (GIAMA), da Coordenadoria Municipal de Direitos 

Humanos e Equidade de Palmas (COMUDHE) e do Centro de Referência em 

Combate a Homofobia de Palmas. Além do apoio da Pró-Reitoria de Extensão 

da UFT, do Curso de Serviço Social da UFT - Campus de Miracema e da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) 

Assim, evidencia-se que, a articulação entre a Universidade, demandas 

do movimento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) e 

órgãos públicos estatais foram privilegiados e essenciais na elaboração da 

proposta que integraliza este levantamento de dados, apresentado de forma 

preliminar neste relatório. Constituindo-se agregador no processo de formação 

continuada de atores envolvidos: dentre alunos, professores/as, sociedade civil, 

com o intuito de estabelecer políticas de enfrentamento ao sexismo e a 

homofobia, que somam no respeito à diversidade sexual e a promoção da 

equidade de gênero. 

 

2. Perfil Sócio-Econômico e Político Cultural das/os participantes 

da VII Parada do Orgulho LGBT de Palmas 
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A pesquisa envolveu questões que objetivam a caracterização das/os 

sujeitos da pesquisa, como: identidade sexual, identidade de gênero, faixa 

etária, escolaridade e raça/etnia. 

Iniciou-se com pergunta sobre a participação dos/as entrevistados/as 

em outra parada do orgulho LGBT. E 64% dos respondentes já participaram de 

alguma Parada LGBT, 35% nunca haviam participado de nenhuma e 1% não 

responderam. As/os participantes da parada que informaram participação 

anterior em outras paradas, 49% já haviam participado de edições anteriores 

da Parada LGBT de Palmas e 18% de Paradas de outras localidades. 

Quanto à motivação do comparecimento na VII Parada, 49% 

declararam que vieram para que a população LGBT tenha mais direitos, 24% 

dos/as participantes afirmaram estar na Parada LGBT por curiosidade, 8% por 

solidariedade com pessoas conhecidas, 3% indicam o comparecimento para 

paquerar, 13% por outros motivos. Dentre estes 13%, notifica-se como 

motivador: a diversão, conhecer outro “tipo de público” e/ou por se considerar 

simpatizante às questões LGBT. E cerca de 3% não responderam a questão. 

No que tange a faixa etária, as/os participantes da parada são em sua 

maioria, jovens. Somam-se 78% que estão entre 15 a 30 anos (sendo que há 

maior número de pessoas entre 21 a 25 anos, somando 36%), 9% possuem de 

31 a 35 anos, 7% possuem de 36 a 40 anos, 4% tem entre 41 a 45 anos e 2% 

estão acima de 45 anos. Pode-se dizer que a ausência de idosos/as na parada, 

pode nos fazer refletir sobre a relação com o conservadorismo de uma geração 

que não teve acesso a manifestações públicas da homossexualidade. É 

possível inferir sobre a ausência de LGBT idosos/as, que demonstra também 

uma incapacidade da manifestação agregar este público, e também a ausência 

destes sujeitos por motivo de não sobrevivência as violências homofóbicas e a 

AIDS.  

Sobre atribuição étnico-racial, conforme classificação do IBGE, 32% se 

reconhecem como pardos/as, 26% como brancos/as, 22% como morenos/as, 

14% como negro/as, 2% como amarelo/a, 2,5% citaram outra opção, 1% como 

indígena e 0,5% não declarou. Questionados/as sobre como classificariam 

seu/sua parceira/o ou namorado/a quanto a raça e etnia, 9% consideram seus 

parceiros como negros/as, 17% como moreno/as, 27% como brancos/as, 11% 
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como pardos/as, 1% como amarelo/a, 32,1% como pretos/as, 1,5% citaram 

outra opção e 1,5% não respondeu. Podemos inferir no sentido de que, o 

estado do Tocantins, tem em sua formação social forte presença indígena e 

negra. Contudo, a invisibilidade da negritude é percebida no sentimento de 

pertença a categoria parda, criada com forte sentido racista. 

Quanto à religião em que foi criado/a, 67% afirmam terem sido criados 

na religião católica, 20% em religião evangélica, 7% espírita/kardecista, 0% em 

religiões afro/brasileiras, 3% em nenhuma religião, 3% indicam que foram 

criadas/os em outras religiões. 

  

2.1  Sobre como identificar o que o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) não identificou 

 

Quando questionadas/os quanto a sua identidade sexual, as/os 

entrevistadas/os se identificaram da seguinte maneira: 16% enquanto lésbicas, 

26% enquanto gays, 6% se definiram bissexuais, 4% travestis, nenhuma se 

definiu como transexual e transgênero, 16% se identifica enquanto 

homossexual, 35% como heterossexual e 2% apontaram outras categorias, 

como demonstra o gráfico abaixo.  

 Com relação a sua sexualidade, com qual dessas 

categorias você se identifica?

15,78%

25,26%

5,20%

3,15%

0,00%

0,00%

15,26%

34,21%

1,57%

0,00%

1. Lésbica

2. Gay

3. Bissexual

4. Travesti

5. Transexual

6. Transgênero

7. Homossexual

8. Heterossexual

9. Outra

99. Não respondeu

 

Fonte: Relatório de Pesquisa Política, Direitos e Homofobia – 2011 
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Dentre os/as 65% de pessoas que se identificaram como homossexual 

e/ou LGBT, verificou-se que no que se refere às relações conjugais somam-se 

21% as/os que consideram casadas/os, e todos sem reconhecimento civil 

jurídico.  

Neste sentido, cabe relembrar que os dados do Censo 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) identificaram 60 mil 

domicílios com cônjuges do mesmo sexo no Brasil. No Tocantins são 151 

domicílios com cônjuges do mesmo sexo, e conforme gráfico abaixo, pode-se 

verificar que há maior concentração de domicílios na capital.  

Quanto à escolaridade, 1,5% não possuem nenhum nível de instrução, 

8,4% tem ensino fundamental completo, 1,5% ensino fundamental incompleto, 

23,1% possuem ensino médio completo, 10,4% tem ensino médio incompleto, 

16,3% possui ensino superior completo, 31,5% superior incompleto, 3,1% 

possuem mestrado, 0% doutorado e 4,2% pós-graduação (latu sensu). 

Sobre a fonte de renda individual, 14% dos participantes afirmam 

receber benefício, pensão, aposentadoria ou bolsa de estudo, 72% exercem 

atividade remunerada, 13% afirmam não trabalhar e nem receber benefício e 

1% não respondeu. 

Acerca da ocupação profissional atual, 18% se identificaram como 

estudantes, 3% autônomos, 4% vendedores, 13% assistentes administrativos, 

3% lojistas, 8% professores/as, 4% enfermeiros/as, 3% cabeleireiros/as, 2% 

profissionais do sexo e 42% não responderam. 
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Fonte: Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010 - IBGE 

Esta prevalência por residir na capital também pode ser verificada nos 

dados coletados na parada sobre a localidade geográfica onde residiam, e 57% 

se localizava em Palmas, 39% no interior do Tocantins e 4% em outros 

estados.  Isso deve-se a possibilidade de maior invisibilidade em uma cidade 

maior, que concerne a “política do armário”. 

Sobre o questionamento se sua família é religiosa, 79% afirma que são 

de famílias religiosas e 21% indicam que não são de família religiosa. Ao que 

se refere a influência da religiosidade da família com a aceitação da orientação 

sexual, 19% dizem que a religião interfere na aceitação de sua sexualidade, 

38% afirma que não há interferência, 13% não responderam e 30% não se 

aplica pelo fato de não se identificaram como LGBT. Ao que se refere à religião 

ou culto que freqüenta atualmente, 40,5% indica a religião católica, 16,3% 

evangélica, 10% espírita/kadercista, 1,5% religiões afro-brasileiras, 24,7% não 

freqüentam nenhuma religião, 4,4% indica outras religiões, onde se destacam: 

Quadrangular, Universal, Umbanda, Budista e Batista. E 2,6% não 

responderam. 

Nota-se que a orientação religiosa cristão em grande medida, acaba 

sendo abandonada quando ocorre a assunção da orientação sexual. É um 

determinante na condição da homofobia internalizada (BORRILLO, 2010) e na 

homofobia generalizada. A garantia da laicidade tem se colocado como grande 
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desafio ao Estado brasileiro. E também como grande dificultador para a 

construção de uma lógica de respeito à diversidade sexual.  

 

3. Mapeamento das principais das violações e violências 

homofóbicas 

 

  Desde a emergência do movimento LGBT, a violação de direitos 

humanos e sociais, a invisibilidade nas políticas públicas e a intolerância 

vivenciada nas relações sociais impõem a necessidade da efetivação do 

Estado laico, já garantido constitucionalmente no Brasil. E mais que isso, que o 

Estado assuma o compromisso de equiparar os direitos entre heterossexuais e 

homossexuais (IRINEU, FROEMMING e NAVAS, 2010). 

Quanto a questão da discriminação contra pessoas LGBT, os dados 

desta pesquisa indicam que 26,4% dos/as entrevistados/as já sofreram 

discriminação no trabalho, não tendo sido selecionados/as ou terem sido 

demitidos/as do emprego, ao passo que 45,8% dos/as entrevistados não 

sofreram este tipo de discriminação. Em locais públicos (lazer) e comerciais, 

foram cerca de 30% dos/as entrevistados/as afirmam terem sido tratados de 

forma diferenciada. 

Borrillo (2010) afirma que assim como outras formas de violência e 

inferiorização, a homofobia tem por objetivo "desumanizar o outro e torná-lo 

inexoravelmente diferente". Como ilustração da existência desta prática em 

nosso cotidiano citamos a pesquisa do Grupo Gay da Bahia (GGB) que indica 

que a cada 2 dias, uma pessoa é morta em decorrência da sua orientação 

afetivo-sexual.  

Neste sentido, a discriminação perpetrada por policiais em delegacias ou 

nas ruas revela que 6,2% dos/as pesquisados/as foram maltratados e/ou 

discriminados por policiais. Junto aos serviços públicos de assistência 

social/previdência social, o índice é de 3%, que já foram maltratadas nestes 

serviços supracitados. 

Pesquisas realizadas acerca da homofobia e escola, como a pesquisa 

da Unesco (2004), “Juventudes e Sexualidade” indica o espaço escolar como 

lócus mais recorrente de violência sexista e homofóbica. E também, a pesquisa 



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 

12 

da FEA-USP (2009), afirma que 87% da comunidade escolar (alun@s, 

mães/pais, professor@s e servidor@s) têm preconceito com homossexuais, 

bissexuais e travestis. Nossa pesquisa identificou a escola como espaço que 

obteve maior índice quanto à discriminação e marginalização.  Exercida por 

professores/as ou colegas de escola/faculdade, verifica- se que 23,2% dos/as 

entrevistados/as dizem já ter vivenciado esta situação. Por parte dos 

seguranças ou vigias na escola/faculdade foram 5% que já passaram por tal 

situação. 

Quando nos reportamos à questão da discriminação entre grupos de 

amigos ou vizinhos, 26% dos/as entrevistados/as disseram já terem sido 

excluídos/as do grupo de amigos/vizinhos. A discriminação sofrida pelas 

pessoas LGBT junto ao ambiente familiar, revela que 14% dos/as 

entrevistados/as já sofreram. Os dados referentes à discriminação em 

ambiente religioso demonstram que 15,7% dos/as entrevistados/as já sofreram 

discriminação, enquanto 56,5% disseram que não sofreram.  

Segundo Prado (2010, p. 09) a "homofobia tem se revelado como um 

sistema de humilhação, exclusão e violência que adiquire requintes a partir de 

cada cultura e formas de organização das sociedades locais, já que essa forma 

de preconceito exige ser pensada a partir de sua intersecção com outras 

formas de inferiorização como o racismo e o classismo". Assim, as tramas da 

invisibilidade da homofobia, da heteronormatividade e das demais formas de 

não reconhecimento das amplas formas de diversidade vivenciadas 

cotidianamente contribuem para que as formas de gestão da vida sejam cada 

vez menos democráticas.  

Os dados obtidos das pessoas LGBT entrevistadas, no questionamento 

acerca das agressões sofridas devido à sua sexualidade, revela que 61% 

dos/as entrevistados/as já sofreram agressão verbal ou ameaça de agressão. 

Os dados indicativos de agressões físicas mostram que 22% dos/as 

entrevistados/as já foram agredidos fisicamente em motivo de sua orientação 

sexual. As agressões identificadas como violência sexual mostram que 19% 

dos/as entrevistados/as já sofreram violência sexual. Ao se indagar sobre 

ameaça de chantagem ou extorsão, 23% dos/as entrevistados/as afirmam ter 

recebido chantagem ou extorsão. 
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Sobre a denúncia dos casos referentes às violações de direitos das 

pessoas LGBT, estas demonstram que cerca de 9% das vítimas relataram os 

casos para a polícia/delegacia/190, 7% relataram para o Centro de Referência 

em Direitos Humanos e Combate a Homofobia, 10% para ONG’s e grupos de 

militância LGBT, 3% para o disque denúncia, 4% para a imprensa, 17% para 

amigos, 17% familiares. Somam-se 34% que não relataram o fato. 

    Não é através do reconhecimento de consideradas “minorias” que se 

faz justiça social, mas através do desdobramento de direitos como liberdade e 

igualdade, ou seja, não são necessárias exceções. Porém, o privilégio de 

certos grupos revela a impossibilidade de neutralidade sexual, e devemos 

reconhecer que há grupos privilegiados e grupos oprimidos.O risco de 

classificações rígidas, fundadas em distinções monolíticas pode reforçar a 

lógica heteronormativa vigente. O reconhecimento de sujeitos cujas práticas e 

vivencias afetivo –sexuais se dão fora da heterossexualidade não serve para 

atentar as diferenças, mas para o reconhecimento destes como sujeitos 

políticos da mesma forma que os demais. 

Considerações Provisórias 

 Sedgwick (2007) considera a “epistemologia do armário” como 

dispositivo regulador da vida de gays e lésbicas no século XX, sendo esta, uma 

“estrutura definidora da opressão” (p. 26). Esta opressão não se dá somente na 

dimensão subjetiva, já que a ausência de direitos, de proteção jurídica e 

políticas que reconheçam as sexualidades desviantes da “matriz 

heterossexual”, enquanto práticas legítimas também é uma manifestação desta 

segregação social. Esta lógica simbólica e hierarquizante começou a ser 

questionada a partir de mobilizações de grupos que ousaram romper o silêncio 

e ir às ruas para construir uma política sexual a partir do reconhecimento de 

direitos sexuais, como os movimentos feministas e LGBT (IRINEU, 

FROEMMING e NAVAS, 2010). 

A única parada do orgulho LGBT do Tocantins, se constitui um 

momento essencial na visibilidade das demandas da população LGBT no 

estado. Ainda que possa se considerar a mercantilização deste espaço em 
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âmbito nacional, e que se tenham aspectos excessivos de festividade. Hoje, as 

parada  se constituem na maior manifestação pública de um grupo social no 

país, e no Tocantins isso não se diferencia. 

Foram às lutas promovidas pelo Movimento LGBT no Brasil, expressas 

especialmente através de manifestações como as paradas do orgulho LGBT, 

que oportunizaram em articulação com o Estado, ações governamentais como: 

Programa Brasil sem Homofobia (2004), vinculado a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos (SEDH), que hoje se constitui na Coordenação Geral de 

Promoção dos Direitos LGBT e no Conselho Nacional LGBT, que são 

responsáveis pela execução e monitoramento do Plano Nacional de Promoção 

dos Direitos e Cidadania LGBT (2009), produto da I Conferência Nacional 

LGBT (2008). Além de ações instituídas em outras instâncias ministeriais, 

como os editais de Gênero e Diversidade Sexual da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC) – para capacitação de 

professores, por exemplo. Ainda que seja ações que devem ser avaliadas por 

sua descontinuidade e dificuldade de intersetorialidade, como demonstrou a 

pesquisa “Políticas Públicas para população LGBT no Brasil: mapeamento 

crítico-preliminar9”.  

Concordando com Macrae (2005), não negamos aqui a importância do 

gueto, contudo consideramos a insuficiência desse espaço frente à tarefa de se 

difundir a necessidade do respeito às diferenças e agregar também pessoas 

heterossexuais ao âmbito dessas discussões. Desta forma, acreditamos que 

politizar o debate sobre a homofobia na esfera pública, se torna necessário em 

uma sociedade que se coloca como democrática.  
Enfrentar e combater o sexismo, a homofobia e toda forma de 

preconceito é um dos grandes desafios ao poder público e aos movimentos 

sociais comprometidos com a defesa dos direitos humanos. O respeito e 

alteridade às diversidades (sexual, raça/etnia, gênero, geração e classe social) 

devem se cumprir para que possamos efetivar nossas vivências com prazer e 

de maneira plural. 

 

                                                             
9 Disponível em: www.sertao.ufg.br/politicaslgbt 
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