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Resumo 

O presente trabalho é um estudo sobre o Movimento Universitário em Defesa 

da Diversidade Sexual (MUDD*Se) que atua na Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, 

e é composto por estudantes de diferentes cursos de graduação. O grupo tem como objetivo 

o combate à homofobia no âmbito universitário, além da promoção de eventos que 

abordem temas relativos à sexualidade e às discriminações de gênero. Está sendo realizada 

uma etnografia com o grupo desde maio de 2011. Interessa analisar como são construídas 

as diferentes concepções de gênero dentro do movimento, além da forma como esse 

marcador é articulado a outros - sexualidade, idade, classe social, raça. Além disso, é 

observado como se constroem as relações do grupo MUDD*Se com outras entidades, tais 

como ONGs, órgãos financiadores, comunidade acadêmica, outros grupos militantes e 

núcleos de pesquisa, a fim de compreender como o grupo transita entre esses diferentes 

espaços. Nesse sentido, a participação do grupo em eventos locais, regionais e nacionais é 

tematizada juntamente com uma análise acerca da dinâmica interna do grupo. A realização 

desse estudo se apoia na literatura sobre o tema, especialmente Joan Scott, Judith Butler, 

Regina Facchini, Maria Luiza Heilborn, Bruna Franchetto e Aline Bonetti. Importa 

compreender gênero como uma categoria fluida, reconstruída cotidianamente no seio do 

movimento. Importa também perceber o poder como gendrificado e compreender como o 

grupo, universitário, concilia militância e academia. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar, a partir da observação do 

movimento MUDD*Se (Movimento Universitário em Defesa da Diversidade Sexual) da 

UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), as diferentes noções de gênero que se 

estabelecem. Além disso, a dinâmica interna do grupo é observada, na tentativa de desvelar 

como os membros se diferenciam, como se organizam e qual o papel o movimento exerce 

no dia-a-dia de cada dos integrantes, em suas noções de sexualidade e gênero. Observo o 

forte traço da horizontalidade, permeando as relações internas do grupo. Essa característica 

não deixou de sofrer mutações com o tempo, mas aparece como eixo central norteador da 

organização das relações do movimento. Depois disso, proponho uma breve reflexão a 

respeito das relações externas do grupo, pensando em como o grupo se relaciona com 

outras entidades – ONGs, órgãos financiadores, comunidade acadêmica, outros grupos 

militantes e núcleos de pesquisa. Nesse momento, é possível perceber os mecanismos de 

diferenciação e os discursos de emancipação dos integrantes, que buscam criar uma 

unidade autônoma. Por último, demonstro o papel decrescente da importância do 

pertencimento à um dos subgrupos LGBT em um grupo universitário cujo maior 

diferenciador que opera entre os membros são os cursos de graduação; onde cada vez mais 

subgrupos ganham espaço; e onde, como será mostrado na fala mesmo dos membros, 

“falar sobre sexualidade é secundário”.  

Para isso, primeiramente falo brevemente do movimento LGBT nas últimas 

décadas, com base nos trabalhos de FACCHINI (2006), FRANÇA (2002), MACRAE 

(1985), e SILVA (1993); e, depois, faço uma comparação das observações colhidas em 

campo com a literatura. Por último, ressalto as peculiaridades do movimento observado e 

levanto hipóteses acerca dos motivos dessas divergências (a forte presença da academia, o 

momento histórico, contingências do próprio grupo, etc.). O amadurecimento dessas 

hipóteses não pode, de forma alguma, acontecer senão por meio do aprofundamento desta 

pesquisa e da constante troca com pesquisadores de outros grupos. No entanto, espero que 

essa primeira análise possa contribuir para pensar as questões relativas ao movimento 

LGBT entre os estudantes mineiros hoje. 
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Breves comentários acerca do movimento LGBT no Brasil nas ultimas décadas 

 

O movimento homossexual começou no Brasil no final da década de 70, sendo 

o primeiro grupo atuante em defesa dos direitos homossexuais reconhecido pela 

bibliografia
1
 o grupo Somos, de São Paulo, que surgiu em 1978. O cenário político era 

marcado por certa efervescência de demandas sociais, impulsionadas pelo processo de 

abertura política, durante o declínio da ditadura militar (FRANÇA, 2006: p.41; 

FACHINNI, 2002). A literatura que trata o tema divide a história dos grupos de defesa dos 

direitos homossexuais, basicamente, em dois períodos: um anterior e um posterior ao 

surgimento da AIDS. A “primeira onda” do movimento se estenderia de 1978, ano de 

criação do Somos, até por volta do ano de 1984, quando foi possível observar uma queda 

no número de grupos organizados em favor dos direitos homossexuais. Após 1984, a 

quantidade de núcleos homossexuais continuou baixa, voltando a tornar-se expressiva 

apenas a partir de 1992, quando o número de grupos participantes das conferências 

nacionais começou a aumentar exponencialmente (FACHINNI, 2002). 

Como foi dito, o ano de 1978 é considerado pelos estudiosos o marco do início 

da “primeira onda” do movimento homossexual brasileiro. Nesse ano, além do surgimento 

do grupo paulista Somos, ocorreu o começo da circulação do jornal Lampião da Esquina, 

amplamente apontado como um dos precursores do ideário de libertação homossexual  

(MACRAE, 1985; FACCHINI, 2002; FRANÇA, 2006). De fato, era o Lampião da 

Esquina o principal responsável pela veiculação de matérias que tratavam a causa 

homossexual, já que era o único jornal de larga circulação que se propunha a tratar 

exclusivamente dessa causa. 

A “primeira onda” do movimento homossexual foi marcada pelo 

antiautoritarismo e pelo comunitarismo que se estabeleciam em contraposição à ditadura. 

O formato das reuniões era, basicamente, baseado em relatos de experiências pessoais, 

onde eram expostas idéias acerca da sexualidade e homossexualidade. Esse caráter de 

“grupo de vivência”
2
, que possuíam as reuniões dos grupos da “primeira onda” foram 

expostas por SILVA (1993), MACRAE (1985) e FACCHINNI (2002). 

                                                           
1
 Refiro-me aqui aos trabalhos de Facchini (2002), MacRae (1982) e França (2006). 

2
 É preciso ter cuidado com uma possível tendência a classificar os grupos da “primeira onda” como “não-

politizados”. É preciso levar em conta o que era a homossexualidade nos anos 70: uma doença, uma 
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Uma das tensões que caracterizou os grupos da “primeira onda” está na 

necessidade de colocar-se num cenário bipolar, permeado por uma dicotomia entre tipos de 

atuação política. Os dois tipos de atuação não eram mutuamente excludentes nem 

caracterizados por práticas opostas, mas diferiam especialmente no que diz respeito ao 

enfoque, ao que era tomado como prioridade. Assim, a possibilidade de atuação dos grupos 

à época variava entre a militância de esquerda, por um lado, e a luta pela causa 

homossexual, especificamente, por outro. 

Facchini (2002), bem como França (2006) e Silva (1993) apontam o Triângulo 

Rosa e o Grupo Gay da Bahia como grupos que priorizavam a causa homossexual em 

detrimento da militância de esquerda, tendo como foco as “maneiras de ser” propriamente 

homossexuais, as lutas políticas e os dilemas cotidianos daqueles cuja orientação sexual 

divergia da norma. 

Ainda que as fronteiras sejam nebulosas, é interessante salientar esse ponto 

porque grande parte dessa diferença é observada também entre a “primeira” e a “segunda 

onda”, o que levou Facchini (2002) a classificar o Triângulo Rosa e o Grupo Gay da Bahia 

como grupos da “primeira onda” que já apresentavam características da “segunda onda”. 

Em grande medida, foi devido a existência de grupos como o GGB e o Triângulo Rosa que 

o movimento homossexual não desapareceu ao final da “primeira onda”. 

Com a redemocratização, muitos dos grupos existentes em 1981 extinguiram-

se espontaneamente, com seus membros dispersando-se aos poucos e as reuniões 

esvaziando-se com o tempo. De fato, a maioria dos grupos pertencentes à “primeira onda” 

do movimento, por caracterizarem-se em oposição ao regime ditatorial, ficaram 

enfraquecidos diante da redemocratização.  

Além disso, as primeiras notícias sobre a AIDS desestimularam grupos que 

reivindicavam maior liberdade e expressão sexual. Assim, o motivo pelo qual teria se dado 

                                                                                                                                                                                
anomalia. Não era possível uma articulação política nos moldes que ocorreu na “segunda onda” sem que 
antes os indivíduos aprendessem a se conceber enquanto sujeitos de direitos – e não como doentes ou 
anormais – fato que foi possibilitado pela militância da primeira onda. Em segundo lugar, os grupos da 
“primeira onda” não podem ser considerados menos politizados do que os da segunda pela diferença da 
idéia do que é ou não político nas duas épocas, motivo já apontado por Facchinni em 2002. Nos grupos que 
se formaram no contexto do final dos anos 70 e início dos 80, atitudes e modos de vida reiterados nos 
encontros consolidavam uma identidade homossexual militante o que, especialmente durante a ditadura, 
era claramente um ato político, que promovia uma revolução comportamental e uma liberação da vivência 
da sexualidade. Facchini aponta que a mesma lógica era usada pelo feminismo, ao afirmar uma politização 
do cotidiano através do slogan “o pessoal é político” (Facchinni, 2002, p. 83). 



5 

 

a queda no número de grupos em defesa dos direitos homossexuais ao final do ano de 1983 

e no ano de 1984 seria, por um lado, a democratização do país e, por outro a repercussão 

das notícias acerca da AIDS.  

A “segunda onda” do movimento teria sido marcada pelo fortalecimento da 

“homossexualidade” como fator gerador de identidades pessoais e coletivas. Os grupos 

ganharam outra cara e os encontros passaram a discutir muito mais agenda política e muito 

menos a vida pessoal dos integrantes.  

É possível notar um processo gradual de expansão de segmentos LGBT que 

começam a ter espaço no cenário político e que se estende até os dias de hoje. Os primeiros 

grupos foram formados por homens gays e, a entrada de lésbicas no movimento foi lenta e 

aconteceu posteriormente. Os bissexuais, as travestis e as transexuais tiveram sua entrada 

nos grupos militantes marcada por ambigüidades e desconfianças, e só foram se consolidar 

nos movimentos com o tempo. Internacionalmente, hoje, podemos observar um processo 

de colocar em evidência os transexuais masculinos (female to male) concomitante a 

tentativa de despatologização da transexualidade. 

 

O MUDD*Se 

 

O Movimento Universitário em Defesa da Diversidade Sexual (MUDD*Se) 

surgiu na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais, inspirado no 

Grupo em Defesa da Diversidade Sexual, o GUDDS, que atua na UFMG, em Belo 

Horizonte. O encontro entre aqueles que viriam a ser os fundadores do MUDD*Se com os 

integrantes do GUDDS deu-se em outubro de 2010, durante a 1ª Semana da Diversidade 

Sexual, organizada pelo projeto “Educação Sem Homofobia”, orientado por uma 

professora da faculdade de psicologia da UFJF. O MUDD*Se, segundo documento 

organizado pelos próprios fundadores em abril de 2011, buscava constituir-se como meio 

de denúncia e divulgação dos casos de preconceito de gênero
3
 e orientação sexual dentro 

                                                           
3
 O significado de gênero que utilizo ao longo do trabalho tem por base o conceito de Joan  Scott  (1997,  

p.14-16): “O gênero é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças 
percebidas entre os sexos. E o gênero é o primeiro modo de dar significado às relações de poder”.  Importa,  
para  a  análise  que  será  aqui  realizada,  a  fluidez  da  idéia  de  gênero,  que  é  relacional. Essa  categoria  
gênero,  por  se  construir  na  relação  com  o  outro,  está  em  constante  transformação. Importa  também  
perceber  que  há  uma  hierarquização  nas  relações  que  envolvem  gênero  onde  o masculino  está  
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do campus universitário, além da promoção de debates sobre o tema, inclusão de travestis e 

transexuais no meio acadêmico, bem como ações e intervenções em questões que 

dissessem respeito ao preconceito, à exclusão, à agressão física ou verbal por motivações 

homofóbicas ou machistas. 

As reuniões do grupo só começaram a acontecer efetivamente em abril de 

2011, quando registrou-se o caso de agressão de dois estudantes do curso de geografia 

dentro do campus, por motivações homofóbicas, como foi relatado a mim pelos próprios 

integrantes. O episódio reforçou a necessidade da abertura desse debate já que ficou 

explícita a necessidade de conscientização dos estudantes em face de problemas dessa 

natureza, pois casos como esses, não raro, acabam sendo considerados de âmbito privado e 

não de interesse público, algumas vezes por vergonha da vítima outras por serem 

considerados menores em relação a outro tipo de conflito como furtos e roubos, o que fica 

claro na fala de um membro do MUDD*Se que cito a seguir: “O que se nota é que, nesses 

casos de agressão, o agredido muitas vezes fica mais envergonhado do que o agressor. 

Essa situação tem que ser invertida e os agressores tem que ser penalizados pelo seu ato.” 

( integrante do MUDD*Se, abril 2011).  

O MUDD*Se tem como espaço de atuação a UFJF, sendo seus integrantes 

universitários de diversos cursos como Pedagogia, Comunicação, Direito, Geografia, 

Psicologia e Matemática, estudantes da UFJF, e de outras universidades, sendo que o grupo 

já teve inclusive um membro do ensino médio.  

O primeiro evento realizado pelo grupo ocorreu no dia 17 de maio em 

comemoração ao dia nacional de combate a homofobia. A intenção era marcar presença 

dentro espaço universitário e divulgar a existência do grupo. Foi durante o dia do Combate 

à Homofobia que conheci o MUDD*Se e tive meu primeiro contato com alguns de seus 

integrantes. Foi nesse dia também que decidi, por sugestão e com o apoio de minha 

                                                                                                                                                                                
ligado  a  poder,  virilidade,  ação;  e,  o  feminino,  por  outro  lado,  representa  passividade, domesticidade,  
aceitação.  Em  um  rearranjo  infinito  de  práticas  permeadas  pela  dicotomia  de  apenas esses  dois  
polos  antagônicos,  o  gênero  extravasa  muito  as  questões  de  oposição  entre  mulheres  e homens  ou  
entre  gays  e  heterossexuais.  O  gênero  está  em  toda  a  relação  em  que  esses  dois  polos 
(passividade/atividade)  se  opõem.  Assim,  podemos  observar  gendrificação  nas  mais  diversas  relações, 
como as que se dão entre patrão e empregado, entre países (dominador e dominado),  e tantas outras onde  
essa  dicotomia  está  colocada.  Como  diz  Butler  (2003),  gênero  contém  poder  e  o  poder  está contido 
no gênero.  
Os significados de gênero para o MUDD*Se, no entanto, são o objeto desse trabalho e serão investigados 
ao longo das próximas páginas.  
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orientadora, tornar o MUDD*Se meu objeto de estudo. Assim, ao final da última mesa, me 

informei do horário e local das reuniões com uma das integrantes. 

A partir de então, passei a frequentar todos os encontros do movimento, 

acompanhando as atividades desenvolvidas.  Foi durante as reuniões regulares do grupo 

que mais acompanhei os integrantes do movimento. Elas aconteciam semanalmente no 

Instituto de Ciências Humanas (ICH) da UFJF e tinham como prioridade o planejamento e 

a organização de: (1) participação em eventos promovidos por outras instituições, como o 

Pré-Congresso e o Congresso da Anel (Associação Nacional dos Estudantes Livres), ligada 

ao PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado), o pré-ENUDS e o ENUDS 

(Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual), citados acima; (2) apoio à outras 

instituições na organização de eventos, como o 14º Rainbow fest
4
; (3) eventos próprios, 

pensados e desenvolvidos inteiramente pelo MUDD*Se, podendo ter ou não apoio de 

outras instituições, como foi o caso do Dia de Combate à Homofobia, da I Conferência 

Municipal LGBT e da II Semana da Diversidade Sexual. Diante do imperativo de cumprir 

prazos e tomar decisões, muitas reuniões extraordinárias também foram organizadas pelos 

integrantes. Durante as férias de julho, que antecederam a I Conferência Municipal LGBT, 

foram divididos grupos de trabalho, de modo que as atividades ocorriam todos os dias da 

semana, de segunda a sexta, geralmente na sede do MGM
5
. Ao final de cada dia, os 

integrantes enviavam ao e-mail do grupo um relatório com o que havia sido feito e o que 

deveria ser realizado no dia seguinte. Os finais de semana eram usados para reuniões gerais 

e balanço das atividades, além de discussões acerca dos rumos que a preparação para a I 

Conferência estava tomando. 

Durante as reuniões os integrantes do grupo se dispõem de forma variável. 

Quando conseguem uma sala vazia, geralmente sentam em roda, mas, quando ficam na 

                                                           
4
 O Rainbow fest é um festival com duração de uma semana que inclui diversos eventos. Em 2011, ocorreu o I 

Simpósio de Sexualidade e Direito; o I ENGAIDS (Encontro Nacional de Gays e HSH); a 9ª Parada da Cidadania e do 
Orgulho Gay de Juiz de Fora, que fecha duas importantes avenidas da cidade para dar espaço a trios elétricos, 
tendo forte apelo popular; e a I Conferência Municipal LGBT da cidade de Juiz de Fora, organizada pelo 
MUDD*Se; além de atividades culturais, que geralmente incluem DJs, apresentações e shows em festas que 
encerram as atividades do dia. Outro evento importante que está contido no Rainbow fest é a etapa nacional do 
Miss Gay, onde vencedoras de vários estados viajam para desfilar em Juiz de Fora. 
5 O Movimento Gay de Minas é uma ONG com forte expressão em Juiz de Fora, responsável pela 
organização do Rainbow Fest. Segundo o site do movimento: “Fundado em 2000, O MGM [é] 
reconhecido como uma das ONGs mais atuantes dentro do movimento GLBT e movimento Aids brasileiro.” 
Extraído de <http://www.mgm.org.br/> Acessado em dezembro de 2011. Segundo o mesmo site, o MGM 
participou ativamente da promulgação da Lei Rosa (lei municipal n° 9.791) que pune a discriminação contra 
orientação sexual. 
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praça central da Universidade (ágora), agrupam-se de forma aleatória, de acordo com a 

sombra, local para sentar, geralmente dispostos de forma equidistante a pessoa que está 

com o notebook ou caderno de anotações para a formulação da ata. São tratados, 

basicamente, assuntos burocráticos, de preenchimento de formulários, envio de projetos a 

órgãos de financiamento e organização de eventos. Esse formato condiz com o que a 

literatura apresenta, já que as reuniões como “grupo de ajuda”, onde os indivíduos apenas 

partilham experiências, teriam deixado de existir ao final da primeira onda.  

Com a reunião circunscrevendo, basicamente, assuntos burocráticos, as noções 

acerca do que é ser homem, mulher, gay, lésbica, bissexual, transexual, etc, aparecem de 

forma pontual, em momentos isolados. Dessa forma, as inferências acerca dessas noções 

são feitas marcadamente em momentos informais, no inicio ou no final das reuniões, 

quando os integrantes conversam sobre temas variados. Durante o procedimento formal de 

reunião ninguém é questionado acerca do comportamento sexual, de modo que para 

participar do grupo não é necessário declarar orientação sexual. 

 

A organização interna do MUDD*Se: horizontalidade 

 

Em relação à organização do grupo, eu pude acompanhar uma mudança sutil, 

porém significativa, durante o tempo em que estive com o MUDD*Se. Quando comecei a 

acompanhar as reuniões, os membros pareciam gostar de enfatizar que, ali dentro, todos 

eram iguais, todos tinham voz, e não haviam hierarquias: 

“Da próxima vez espero que todos deem entrevista. Eu dei sete. To meio 

assessor de imprensa, mas é importante que todos deem entrevista senão fica parecendo 

que eu sou diretor ou algo assim. E aqui a gente é todo mundo igual” (Integrante falando 

sobre o dia 17 de maio, na reunião do dia 24 de maio de 2011.).  

Com o tempo, no entanto, a necessidade de uma hierarquia, da eleição de uma 

diretoria, bem como a criação de regras foi surgindo e ganhando força. Dessa forma, na 

reunião do dia 27 de agosto “Discutiu-se a necessidade da elaboração de um estatuto, 

[que] ao invés de [ter] uma presidência exercida por um único membro, (...) teria uma 

diretoria composta por três membros e de caráter rotativo” (Ata de 27 de agosto de 2011, 

digitada por integrante do MUDD*Se – grifos dele). 
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Já na reunião seguinte, no dia primeiro de setembro, destacou-se a necessidade 

de um mínimo de presença nas reuniões para que o integrante tivesse poder de voto, um 

sistema de duas advertências antecedendo a exclusão de membros “que executarem atos 

considerados inapropriados e/ou prejudiciais ao grupo”, além da votação de uma 

“diretoria composta por três membros para manter o sistema de horizontalidade no 

grupo” (Ata de 01 de setembro de 2011 digitada por integrante do MUDD*Se, grifos 

dela)
6
.  

Os membros do grupo se diferenciam mais pelos cursos que frequentam do que 

pela orientação sexual de cada um. É possível observar que discussões a respeito de qual 

corpo é mais harmônico, se o feminino ou masculino, ou de quem é mais escandalosa, se a 

bicha ou a lésbica, têm sempre um tom de brincadeira e terminam quase que naturalmente 

após alguns comentários de ambas as partes. Quando falam dos cursos de graduação, no 

entanto – qual tem maior relevância para a sociedade, qual desenvolve as faculdades mais 

importantes dos alunos – a conversa adquire um tom mais ríspido e os estudantes acabam 

por dividirem-se em institutos, fazendo longas defesas do curso que frequentam. 

Na reunião do dia 27 de agosto uma integrante do grupo, que cursa Direito, 

anuncia: “Vai entrar [no MUDD*Se] um menino do direito! Seríamos quatro pessoas do 

Direito! Olha só [dirigindo-se a um integrante que cursa psicologia] ganharemos da 

psicologia!”. Ao fazer as contas, no entanto, os integrantes percebem que ainda haveriam 

mais alunos de psicologia. Diante disso, o integrante provocado responde: “Não adianta, a 

gente é hegemônico”. 

No mês anterior, outro estudante da pedagogia já havia anunciado a 

“hegemonia” dos estudantes de psicologia dentro do grupo. Um dos integrantes, que 

cursava comunicação, provocou: “Esse povo da psicologia é tudo doido”. Logo alguém 

responde: “Com licença, que nós somos maioria no MUDD*Se. E nós somos a elite do 

ICH! Nós mandamos lá!”. Enquanto uma estudante da pedagogia indignava-se: “ICH?! 

Gente, o que que é o ICH?”, uma estudante da geografia responde: “Com licença, cadê o 

direito das minorias?”.  

                                                           
6
 Longe de dizer que o processo de hierarquização é unidirecional e permanente, apenas a ponto um 

fenômeno que presenciei. Na reunião do dia 19 de novembro, ouví o seguinte comentário: “Acho que 
devemos largar esse estatuto para lá”, que teve boa aceitação entre os membros. Tal ideia, até a presente 
data, não teve nenhuma aplicação prática. Pontuo-a apenas para deixar claro que o movimento de 
hierarquização não é  uma tendência permanente, fixa. 
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Além de marcar diferenças entre os integrantes do MUDD*Se, os cursos de 

graduação são uma fronteira também entre os “de dentro” e os “de fora” do grupo. Os 

integrantes diferenciam grupos com maior e menor incidência de alunos homossexuais e, 

quanto ao respeito pela comunidade LGBT, não é difícil perceber que os integrantes 

diferenciam os cursos entre dois pólos opostos: locais em que o movimento LGBT é bem 

acolhido, em um extremo; e locais onde a homofobia é mais acentuada, no outro. Um 

exemplo foi uma fala que presenciei no dia 11 de outubro, quando acontecia uma conversa 

sobre como noções estereotipadas de gênero (palavras minhas) são um problema durante as 

aulas de educação física: “A FAEFID
7
 é muito distante da gente”. Ao que outro membro 

responde: “Muito!”, e a primeira continua: “É! Lá tem muita sapatão homofóbica. Muita! 

Muita mesmo. Ô lugar pra ter sapatão homofóbica! Se eu levanto uma bandeira lá nego 

[não gosta]” E a outra continua, em tom jocoso: “Numa sala com 20, 22 são lésbicas”. 

Além disso, houve outro dia em que escutei uma fala bastante significativa a 

esse respeito, quando um dos membros disse que, no curso de agronomia (de Lavras/MG), 

não costuma “dar viado”, ou seja, não existem muitos homossexuais. 

O preconceito contra os homossexuais também estaria concentrado em 

determinados lugares. Isso pode ser observado na seguinte fala de um integrante do 

MUDD*Se, quando estava em pauta o local da II Semana da diversidade e alguém sugeriu 

que o evento fosse feito na engenharia: “Aí a gente apanha” (Integrante do MUDD*Se 

durante a reunião de 02 de julho de 2011). Percebe-se que os integrantes do MUDD*Se 

consideram o curso de Engenharia como local onde o preconceito está presente. 

 

Eventos e as Relações Externas: 

 

Após o evento do dia 17 de maio, ocorreu também a participação de membros 

do MUDD*Se, responsáveis por representar o grupo, na mesa do congresso da Associação 

Nacional dos Estudantes-Livre (ANEL), ligada ao PSTU, que ocorreu no Rio de Janeiro. O 

grupo participou também do pré-congresso da ANEL, na cidade de Juiz de Fora, vinte dias 

antes do evento no Rio. 

                                                           
7
 FAEFID – Faculdade de Educação Física (UFJF) 
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Além disso, o grupo foi responsável pela organização da I Conferência 

Municipal LGBT de Juiz de Fora, ocorrida nos dias 15 e 16 de agosto de 2011, e planejou 

a II Semana da Diversidade Sexual da UFJF. O MUDD*Se também apoiou o MGM na 

organização do 14ª Rainbow Fest
8
 de Juiz de Fora, evento com grande visibilidade, que 

torna a cidade reconhecida nacionalmente como local onde o movimento gay tem ampla 

expressão. O MUDD*Se também mandou representantes para o II pré-ENUDS 
 9

, que 

ocorreu em Viçosa/MG no mês de agosto. 

A participação dos mudd*seanos em eventos organizados por instituições 

parceiras demonstraram que as fronteiras entre o MUDD*Se e estes outros grupos 

encontram-se frequentemente borradas. O MUDD*Se têm muitas vezes seus membros 

confundidos com os do MGM, da GEL
10

, da ABRAPSO e da ANEL, seja pela participação 

de integrantes em mais de um deles, seja pelo trânsito dos membros entre os diferentes 

grupos, seja pela aproximação promovida pelo trabalho conjunto em determinados eventos. 

Em 2011 foi possível observar uma integrante que participava do MGM e do MUDD*Se 

romper com o MUDD*Se; enquanto uma integrante do mesmo grupo, MGM, aproximava-

se do MUDD*Se. Membros da ANEL que integram o MUDD*Se ora falam como 

integrantes do MUDD*Se ora delimitam sua participação como representantes de um outro 

grupo dentro do MUDD*Se. A maioria dos estudantes de psicologia presente no 

MUDD*Se participam também de reuniões e eventos ligados à ABRAPSO, e há membros 

que participaram do GEL. Há membros também que participam de grupos aos quais eu não 

tive nenhum tipo de acesso.  

Um reflexo desse trânsito é a preocupação dos mudd*seanos em diferenciar o 

grupo de outras entidades, amplamente discutida em muitas reuniões.  

                                                           
8
 O Rainbow fest é um festival com duração de uma semana que inclui diversos eventos. Em 2011, ocorreu 

o I Simpósio de Sexualidade e Direito; o I ENGAIDS (Encontro Nacional de Gays e HSH); a 9ª Parada da 
Cidadania e do Orgulho Gay de Juiz de Fora, que fecha duas importantes avenidas da cidade para dar 
espaço a trios elétricos, tendo forte apelo popular; e a I Conferência Municipal LGBT da cidade de Juiz de 
Fora, organizada pelo MUDD*Se; além de atividades culturais, que geralmente incluem DJs, apresentações 
e shows em festas que encerram as atividades do dia. Outro evento importante que está contido no 
Rainbow fest é a etapa nacional do Miss Gay, onde vencedoras de vários estados viajam para desfilar em 
Juiz de Fora. 
9
 O II Pré-ENUDS antecedeu o 9º ENUDS, marcado para acontecer em novembro, na Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) – e posteriormente remarcado para fevereiro de 2012.  
10

 Grupo de Estudantes Lésbicas, originalmente ligado ao MGM. 
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Logo na primeira reunião que assisti do grupo, quando o tema dominante eram 

os comentários acerca do Dia Nacional Contra a Homofobia, o dia 17 de maio, pude ver 

essa preocupação manifesta: “Somos um grupo independente, não filiado”, respondia um 

dos integrantes diante da sugestão de outro, integrante da ANEL, de que o nome da ANEL 

aparecesse nos certificados do dia 17 de maio. Mais explicitamente, uma integrante 

desenvolveu essa idéia: “MUDD*Se não é MGM, não é GEL, não é ABRAPSO, não é (...). 

Temos que caminhar com nossas próprias pernas. Nós fizemos aquele evento!”. No 

entanto, o que diz respeito à relação do MUDD*Se especificamente com outros grupos 

militantes de homossexuais, minhas análises ainda estão incipientes. Ao que tudo indica, 

parece haver uma integração maior entre os diferentes grupos do que aquelas apresentadas 

por MACRAE (1985) e FACCHINI (2002). Talvez seja essa constante tendência à 

integração dos grupos a responsável por tamanha preocupação em mantê-los afastados. O 

MGM tem grande visibilidade nacional e, lutando pela mesma causa, parecia fácil aos 

integrantes que acabassem por confundirem-se com funcionários da ONG e, mesmo não 

imaginando que essa fosse a vontade dos parceiros, temiam que o nome do MUDD*Se 

acabasse invisibilidade: “Apoiaremos qualquer ação da ANEL que beneficie LGBT (...) 

mas ao colocar a “marca” [desculpa-se pelo termo] da ANEL ou MGM, eles são muito 

grandes, e eles ficam associados na cabeça das pessoas. É como se o MUDD*Se fosse 

filiado”; “Temos que andar com as próprias pernas, queremos parceria, mas associar 

esses nomes, por enquanto, é perigoso”. Em parte, isso se devia ao costume da própria 

mídia que, ao ver eventos com a temática LGBT na cidade, logo procurava pelo presidente 

do MGM para entrevistas. Isso chateou os integrantes do MUDD*Se durante o dia 17 de 

maio, como aparece nesse diálogo entre dois integrantes, ocorrido no dia 17 de setembro: 

“Fulana achou que quem fez a conferência foi o MGM. Ela achou até que o dia 17 foi 

feito por eles.”; “Que isso?! Dia 17 não teve nada a ver”; “É. Mas os jornalistas 

chegavam aqui já procurando Marcos Trajano”
11

.  

Parece que a multiplicação de sujeitos que são alvo de políticas de 

democratização da sexualidade dentro dos diferentes grupos faz com que um dos principais 

                                                           
11

 Esse sentimento de injustiça dirigido a mídia ocorreu de diversas formas no movimento. Durante a II 
Semana da Diversidade Sexual, organizada pelo MUDD*Se na UFJF, o jornalista que cobria o evento atribuiu 
os créditos do evento à Universidade Federal de Juiz de Fora, o que indignou os membros.  Além disso, 
distorções nos temas abordados e uso, por repórteres, de sufixos pejorativos (como transexualismo – ao 
invés de transexualidade) revoltou os membros do grupo. 
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fatores de diferenciação entre grupos quando da observação desses autores
12

 – a saber, o 

pertencimento a diferentes minorias como lésbicas, gays, bissexuais, etc – parece ter 

perdido importância. Longe de dizer que não ocorrem atritos entre esses diferentes 

segmentos, quero mostrar que a perda da eficácia das categorias para que os sujeitos se 

sintam por elas representados, sua multiplicação no seio dos grupos e a orientação 

internacional para a inclusão de categorias mais marginalizadas – como os bissexuais e 

depois os transexuais masculinos – contribui para que os limites entre os diferentes grupos 

estejam mais permeáveis. No MUDD*Se não parece que seria possível uma segregação 

entre diferentes subgrupos, como a literatura demonstrou ser comum em décadas 

anteriores. Talvez isso se deva mais ao caráter universitário do que propriamente pelo 

momento histórico: ao que tudo indica, é mais fácil, num grupo universitário, uma lésbica 

identificar-se com uma hétero, ou com um gay, ou com uma (um) trans do mesmo curso, 

ou que estude um tema afim, do que identificar-se com outra lésbica de um instituto 

diferente. 

 

Categorias fluidas de gênero: entre militância e academia 

 

Como foi dito no começo deste trabalho, os movimentos LGBT de maneira 

geral têm experimentado uma crescente inserção de minorias sexuais – até então 

invisibilizadas – nas lutas políticas por direitos. Nesse sentido, o movimento LGBT, que 

nasceu como movimento gay, pouco a pouco expandiu-se para a participação de lésbicas e, 

posteriormente, bissexuais, travestis e transexuais masculinos e foi ganhando cada vez 

mais a cara de um movimento propriamente de “minorias sexuais”. Esse processo já podia 

ser observado nos trabalhos de MACRAE (1982; 1985) e por MACRAE e PETER FRY 

(2002) em escritos sobre o grupo SOMOS, e, posteriormente por FACCHINI (2002), em 

sua observação do grupo CORSA. MACRAE (1982;1985) MACRAE e PETER FRY 

(2002) descrevem um grupo de homens gays que lutavam pelo direito da “bicha” e que, 

somente após alguns anos de militância começou a receber algumas lésbicas e travestis, 

continuando sua organização e sua diretoria sendo de responsabilidade d os homossexuais 

masculinos. Em FACCHINI (2002), podemos observar maior inclusão de lésbicas e 

                                                           
12

 FACCHINI (2002), FRANÇA (2006), SILVA (1993), MACRAE (1982). 
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bissexuais, os transexuais masculinos sequer sejam mencionados por ela e a mesma 

tendência a uma ocupação dos cargos de diretoria por gays ainda é observada.  O 

MUDD*Se acompanha o momento histórico no qual se encontra o movimento LGBT 

nacional (em consonância com órgãos internacionais como o ILGA - International 

Lesbian, Gay, Bisexual, Trans And Intersex Association) e podemos observar um destaque 

em temas relativos à bissexualidade, além de maior visibilização da transexualidade 

masculina (female to male). 

Embora não haja, entre os participantes do MUDD*Se, transexuais, e a 

inconstância e insatisfação com qualquer tipo de rótulo torne difícil responder quais deles – 

ou até se algum deles – consideram-se bissexuais, é possível observar o destaque destes 

temas tanto em palestras e eventos produzidos pelo grupo quanto na sistematização e 

elaboração de propostas políticas durante a I Conferência Municipal organizada pelo 

grupo. 

Longe de achar que os gays já não precisam mobilizar-se no campo da política, 

não havendo mais conquistas a serem feitas, o MUDD*Se, assim como os movimentos 

LGBT que atuam contemporaneamente, parece entender que é necessário buscar mais a 

promoção de igualdade e respeito independente da sexualidade do que propriamente para 

alguns tipos de homossexualidades. Isso significa que alargar o espectro de 

comportamentos sexuais aceitos, de identidades de gênero a serem aceitas e respeitadas faz 

parte de uma tentativa não de conseguir respeito a uma, ou duas, ou três castas cujo 

comportamento sexual – apesar de desviante – deveria ser aceito, mas não é; cuja 

identidade deveria estar sendo reconhecida como saudável, mas não é. De outra forma, faz 

parte da tentativa de libertar o comportamento sexual das exigências monogâmicas da 

heteronorma; e de libertar as identidades individuais do comportamento sexual e, de 

promover o reconhecimento e a paridade de participação dos indivíduos independente de 

seu comportamento sexual. 

Para isso, a inclusão de novas categorias é a alternativa que parece estar sendo 

encontrada por esse movimento político nascido no bojo da academia.  No entanto, se 

tentarmos imaginar esse mesmo processo em suas últimas conseqüências – com uma 

divisão cada vez maior de parcelas e segmentos de minorias sexuais – poderíamos 

imaginar que o objetivo de libertar a sexualidade da moldura patriarcal do casamento, e de 
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libertar o cidadão de sua conduta sexual (de modo que ela não mais seja responsável por 

defini-lo) não poderia se concretizar. No plano político, ainda é necessário a delimitação de 

um sujeito, alvo de determinadas políticas. Além disso, tamanha fragmentação poderia tirar 

a força dos movimentos devido a sua desintegração em vários grupos menores. 

No entanto, é o aumento desse espectro que distancia as reivindicações de 

direitos sexuais de alguns grupos específicos e o lança, cada vez mais, em direção a todas 

as pessoas. É a aproximação com a impossibilidade mesma de lidar com um numero 

crescente de rótulos, e de catalogar a infinidade de comportamentos presentes na realidade 

de acordo com esses rótulos que traz em si a idéia de que o que está sendo demandado é 

um mundo onde os indivíduos sejam considerados independente da orientação sexual de 

cada um.   

A própria decisão do MUDD*Se de aceitar quaisquer estudantes que quisessem 

participar, sem nunca questionar a sexualidade de cada um parece contribuir para essa 

hipótese de tentativa de subsumir as diferenças comportamentais no que diz respeito à 

sexualidade às diferenças entre cada estudante enquanto indivíduo. Se entre os 

participantes acontecem conversas informas que tocam o tema da sexualidade, nunca é 

pedido a alguém que defina a sua conduta sexual. 

Em reunião no dia 23 de julho, uma das integrantes pergunta: “Eu tenho cara 

de lésbica?”. Diante da surpresa, outros integrantes demoram a responder, e ela continua: 

“Nesse grupo é engraçado... As pessoas não têm que falar o que são”. Outra integrante 

responde: “É meio desnecessário. As vezes a gente comenta dessas coisas em off. Eu e o 

**** zuamos muito o **** porque ele estava namorando com uma menina”. E a primeira 

continua: “Mas acho bacana as pessoas não serem obrigadas a se expor, como são em 

outros grupos”. 

No entanto, está claro que o termo “LGBT” – que é o termo mais comumente 

utilizado pelo grupo para se referir à população que pretende defender – não abarca 

qualquer tipo de diversidade, indiscriminadamente. Antes disso, demarca exatamente quem 

são os sujeitos aos quais as reivindicações feitas se referem.  

É nesse ponto que podemos perceber os limites dessa fluidez das categorias 

identitárias. Até onde o campo político obriga a uma definição, defendem-se os direitos de 
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lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros. Não seria possível que 

essas categorias não estivessem, de alguma forma, presentes ou orientando o campo da 

prática. No entanto, no dia-a-dia do grupo, não podemos observar tentativa séria de  

enquadramento em um desses rótulos que não viessem acompanhadas de muitos “mas”, 

“apesar de” e acabasse por ser colocada de lado. Talvez por não haver uma 

correspondência direta, como disse, entre os termos utilizados nos trabalhos do movimento 

– para a militância política – e as categorias nas quais os membros se sentiam realmente 

representados, o termo “minorias sexuais” sirva tão bem ao grupo. De qualquer forma, o 

que se pode perceber quanto ao uso que se faz dessas categorias na prática é que há um 

trânsito constante dos indivíduos entre elas, de modo que faz muito mais sentido imaginar 

que alguém “está” lésbica, ou “está” bissexual, mas essa condição varia com as 

experiências nas quais cada indivíduo está envolvido em diferentes épocas da vida. 

De qualquer forma, a ligação da noção de “masculino” com “virilidade”, 

“atividade” e “poder” e de “feminino” com “passividade” “fragilidade” e “impotência” 

continua presente e, se é pouco tematizada, é muito menos desconstruída dentro do 

movimento. Talvez essa dificuldade se deva à própria constituição do pensamento humano, 

binário, que utiliza amplamente categorias cognitivas como as de “alto” e “baixo”; “forte” 

e “fraco”. Sobre isso, é interessante pensar nas duas situações que narro a seguir. 

É costume dos mudd*seanos levar a bandeira da diversidade às reuniões. Em 

determinado momento um dos membros pegou a bandeira e colocou ao redor dos ombros 

e, fazendo uma expressão séria, com o nariz empinado disse: “Olhem só como eu esbanjo 

heteronormatividade”. E, depois, colocou a bandeira ao redor da cintura, como se fosse 

uma saia. Diante disso, alguém falou: “Vá lavar a louça.”.  

Colocada como saia, a bandeira remetia à figura feminina e, logo foi possível 

ouvir uma alusão às tarfeas domésticas – lavar a louça – ainda tida como uma tarefa “para 

mulheres”. A brincadeira era uma interessante piada sobre os padrões heteronormativos, 

mas nela mesma estava implícita a dificuldade de fugir a esse padrão. 

Certo dia, após uma das reuniões, eu caminhava ao lado de duas professoras da 

educação infantil, membros do MUDD*Se, quando comentávamos acerca de bebês. Diante 

do assunto “sexo do bebê”, uma delas afirma preferir meninos: “Xii, menino é muito mais 

legal. Você vai ver se seu sobrinho for menino. É muito mais legal para brincar. Menina é 

muito „cachorrinho de madame‟. Menina é muito chato.” Então, pergunto: “Penso que 

deve ser difícil lidar com essas coisas em sala de aula. Como vocês fazem?”; E uma delas 
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responde: “Bem, eu lido da seguinte forma: da porta pra dentro é todo mundo igual e a 

criança pode escolher qualquer brinquedo. O problema é que, muitas vezes, elas mesmas 

já aceitaram a idéia de quais são os brinquedos com os quais podem brincar. E volta e 

meia aparece um pai, reclamando porque „meu filho ta brincando com uma boneca‟”.  

Nesse momento, as integrantes expõem os limites de tentar modificar um 

padrão tão fortemente enraizado nas pessoas. Mesmo demonstrando que acreditam que a 

educação exerce papel relevante na possibilidade de criar meninos e meninas de forma 

igualitária, elas dizem que “menina é cachorrinho de madame”, ou seja, mesmo muito 

jovens já adquiriram a “passividade”, a “fragilidade” e a “impotência”, características 

feminias.  

Assim, nessas constantes reconstruções de identidades, nesse trânsito dos 

indivíduos – quase que independentemente de seus sexos – entre os mais variados rótulos 

não faz com que “feminizado” e “masculinizado” deixem de ser pólos opostos de “força” e 

“fraqueza”. Ao esbarrar nos limites de nossa própria linguagem – que tudo gendrifica – 

parece que os movimentos não conseguem avançar em um projeto de equalização mais 

profundo entre os sexos.  



18 

 

Comentários Finais 

 

Vale a pena destacar que o presente estudo, observando um grupo LGBT que 

atua em âmbito universitário entre os anos de 2011 e 2012, procurou compreender a 

dinâmica interna e externa das relações desse grupo. Quanto a isso, é preciso compreender 

que o grupo é heterogêneo e que os cursos de graduação aparecem como principal 

diferenciador entre os integrantes. Outra peculiaridade que deve ser sublinhada é que o 

grupo não busca discutir sexualidade, de modo que não é necessário sequer declarar-se 

homossexual (ou não) para pertencer ao grupo.  

Quanto às relações externas, o grupo busca manter sua unidade 

conscientemente, já que há uma tendência (percebida e verbalizada pelos próprios 

integrantes) de fusão entre diferentes grupos com invizibilização do MUDD*Se. Essa 

situação, latente em diversos momentos, irrompe durante os eventos, onde o esforço dos 

grupos na preparação das atividades diminui as barreiras e distâncias entre as instituições.  

Para além dessas questões, percebo que a homossexualidade (o pertencimento 

a uma das diversas minorias que compõem o grupo LGBT) tem pouco poder de 

diferenciação entre os membros, parecendo ser menos relevante para a construção da 

identidade – no interior do grupo – do que o pertencimento a um curso de graduação 

específico. Isso pode se dever ao crescente número de subgrupos coberto pela sigla LGBT 

ao fato de que a sexualidade – dos membros do grupo – não é assunto a ser tratado pelo 

movimento. É claro que é difícil atribuir esse fenômeno a alguma causa específica, mas a 

forte presença da academia no grupo, o momento histórico no qual o grupo está inserido 

além de outras contingências podem ser as causas.  

Por último, cabe ressaltar a limitação – inerente à toda militância política – de 

desvincular “masculinidade” e poder, deixando intacto um ponto crucial do heterossexismo 

da sociedade. 
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