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Introdução 

 Este texto é parte de uma pesquisa em Educação, que tem como questão a ser 

investigada a relação entre educação e grupos gays organizados, buscando analisar até 

que ponto o trabalho desenvolvido pode ser entendido como educativo, já que um dos 

seus comprometimentos é com a produção de conhecimento. Que propostas, práticas, 

imagens e discursos são produzidos no interior desses grupos? Quais as potencialidades 

e limitações dessas construções para os homossexuais integrantes dos grupos, para 

aqueles classificados como homossexuais e que não participam das reuniões, para a 

relação entre homossexuais e outras orientações sexuais e para a educação de forma 

geral?  

A partir da pesquisa, foi possível perceber que essas preocupações envolviam 

questões importantes para os grupos, no que se refere à sua militância. Por um lado, a 

desconstrução dos parâmetros da homossexualidade. Por outro lado, a construção de 

discursos, imagens e identidades mais positivas das homossexualidades. Segundo 

Foucault, a homossexualidade é resultado da produção de conhecimento e não uma 

identidade que foi descoberta, sendo, portanto, um produto cultural, assim como a 

heterossexualidade. Assim sendo, tanto uma quanto a outra têm uma história que se 

torna essencialmente relevante para organizar a discussão atual.  

Nesse sentido, os grupos vêm dispensando especial atenção à organização dos 

jovens homossexuais e à informação aos adolescentes, de forma geral, a respeito da 

homossexualidade. A justificativa para isso está nas questões em pauta para os grupos 

gays desde sua origem, no final da década de 70, como visibilidade, orgulho, respeito, 

luta por direitos civis e cidadania. O resultado é que a luta do movimento se estende em 

diferentes frentes de ação. Por tudo isso, os adolescentes se constituem como um grupo 

fundamental para os militantes, representando continuidade, permanência ou mesmo 

ruptura com o que está em discussão. 
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A preocupação com os adolescentes passa por uma atenção diferenciada à 

aprendizagem, tendo como foco a leitura de mundo em que primeiro há a necessidade 

de romper com as interpretações que nos são dadas. (Larrosa, 2000). O papel educativo 

do movimento gay se enquadra na perspectiva de uma formação não-normatizada de 

leitura de mundo, de “desaprendizagem ao fim da qual o mundo aparece aberto e 

disposto para ser lido de outra maneira”. (Larrosa, 2000:10). Nesse contexto, a luta do 

movimento gay não se constitui pela ampliação do número de estudantes, como 

acontece para alguns grupos sociais minoritários, embora haja a preocupação com a 

manutenção e mesmo com o retorno para a escola daqueles que sofrem mais com a 

violência e a discriminação. Ela se articula em torno de uma educação mais 

democrática, qualitativamente diferente e informada com as questões que envolvem as 

identidades homossexuais. Dessa forma, a atuação no interior das escolas se faz, de um 

lado, direcionada à formação e informação aos professores e demais profissionais que 

lidam com os alunos, e, de outro, a uma atenção com os próprios alunos, de maneira que 

se reverta o quadro de discriminação, violência e preconceito, possibilitando a 

continuidade da freqüência dos alunos homossexuais nas salas, ampliando-lhes a 

oportunidade de buscarem qualificação profissional e conhecimento, que têm influência 

direta em suas vidas. Esse trabalho é re-significado a partir das palavras de Santos 

(2001), que entende a educação como todo campo de criação das “subjetividades 

paradigmáticas”, ou seja, local em que o pensamento crítico independente e de 

transformação emancipatória pode e deve ocorrer. 

Dialogando com Santos, o pensamento de Larrosa (2000) nos serve para um 

entendimento melhor do movimento gay como espaço educativo, na medida em que 

ressalta a urgência, para a “Pedagogia de hoje”, de abandonar a “arrogância dos que 

sabem”, que se traduz, segundo o autor, no maior perigo dessa ciência. A saída seria o 

abandono da segurança das respostas e soluções, em benefício de um trabalho 

pedagógico que recolocasse no centro de suas preocupações as perguntas, as dúvidas e, 

assim, mobilizasse as inquietudes. Pensar dessa forma aproxima o movimento gay à 

educação e ao projeto emancipatório defendido por Santos.  

 Se essas são preocupações que dominam de forma direta ou indireta, consciente 

ou inconscientemente, os grupos, elas se tornam ainda mais fortes quando se trata da 

organização dos grupos de adolescentes e quando se trata da ação nos espaços 
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tipicamente freqüentados por eles, como, por exemplo, escolas, shopping-centers e suas 

praças de alimentação e cinemas.  

 

1. Adolescentes nos grupos gays 

 Ao nos referirmos a adolescentes, não há preocupação em definir esse segmento 

a partir da faixa etária, como muitos autores e as organizações de Saúde e Psicologia 

fazem, mas estamos partindo dos critérios de classificação utilizados pelos próprios 

grupos pesquisados. Em nenhum deles existe a preocupação em definir os participantes 

das reuniões a partir da idade, mas levam em consideração o fato de estarem iniciando a 

vida sexual e as práticas homoeróticas e a pouca idade, obviamente. Nesse sentido, a 

faixa etária dos integrantes gira em torno de 16 a 20 anos. Na medida em que 

ultrapassam essa idade, acabam se encaminhando para as reuniões de adultos. Dessa 

forma, vão construindo uma história articulada à própria história dos grupos, 

demonstrada através de seus discursos nas reuniões. As falas desses integrantes se 

confundem com as idéias dos grupos, o que evidencia sua importância para a 

continuidade da luta.  

A pesquisa tem como locus quatro grupos gays organizados, a saber: o MGM -  

Movimento Gay de Minas, de Juiz de Fora, o GGB - Grupo Gay da Bahia, de Salvador, 

o Grupo Diversidade Sexual, de Campinas, e o Grupo CORSA, de São Paulo. No 

entanto, este artigo não diz respeito a todos eles, mas apenas a dois, que contam com 

encontros semanais organizados de adolescentes, o GAG – Grupo de Adolescentes 

Gays, do MGM, e o projeto Se Ligue, do GGB. Somente eles contavam com grupos de 

adolescentes organizados e que mantinham reuniões freqüentes. Além disso, trata-se de 

duas formas de inserção dos adolescentes nos grupos, que são bem representativas. No 

entanto, os outros dois grupos também demonstram preocupações com essa fase da 

vida, através de ações voltadas para a formação e informação de profissionais da 

educação, o que acaba revertendo para os adolescentes.  

 No primeiro caso, o GAG se organizou a partir de 2002, como iniciativa do 

MGM, através do projeto do Centro de Convivência Homossexual, financiado pelo 

Ministério da Saúde, na tentativa de discutir com os adolescentes questões que 

envolviam a homossexualidade. A idéia era criar um grupo que pudesse dar apoio para 

os adolescentes, para entenderem melhor o que estavam vivendo e construirem 

identidades mais positivas. As reuniões contavam com a participação voluntária de um 
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psicólogo, que desempenhava a função de coordenar o grupo, propondo temas 

semanais. De início, a presença oscilava entre 4 a 5 integrantes, o que demonstrava a 

dificuldade em atrair os adolescentes para a discussão, mesmo com a constante presença 

do MGM nas escolas, fazendo palestras. Hoje o grupo se restringe, quase sempre, a um 

único membro, que continua indo, toda semana, discutir com o psicólogo as suas 

questões. Dessa forma, o que, a princípio, seriam reuniões se tornaram sessões 

individuais. No entanto, a discussão não fica limitada a questões pessoais, mas envolve 

a homossexualidade de forma geral. 

 No caso do GGB, há duas formas de inserção dos adolescentes. Uma primeira é 

a formação e a freqüência do grupo de adolescentes. Uma segunda é o projeto de 

intervenção nas escolas. As duas são unidas pelo Projeto Se Ligue. Trata-se, neste caso, 

de uma outra forma de relação entre o movimento gay e os adolescentes. Embora o 

grupo de adolescentes do GGB esteja muito bem organizado, contando com cerca de 20 

a 30 integrantes semanais, isso ocorre, segundo seu coordenador, graças ao Projeto Se 

Ligue, que conta com o financiamento do Ministério da Saúde. Esse projeto está em 

vigor desde 2002 e trabalha, nas escolas, em duas frentes: junto aos professores, com 

formação continuada, e com os adolescentes.  Em ambos os casos a preocupação é 

discutir a sexualidade, DSTs/AIDS e homossexualidade.  O projeto é oferecido às 

escolas, tanto para capacitar seus profissionais, quanto para esclarecer os adolescentes, 

de forma geral, a respeito dessas questões, com enfoque especial, nos dois casos, para a 

desconstrução de qualquer explicação pejorativa e a construção de identidades positivas 

da homossexualidade. Além da ação dos membros através de palestras, o projeto 

também elabora um vasto material didático, que é oferecido a professores e alunos. São 

cartazes que são afixados nos corredores, cartilhas destinadas aos adolescentes de forma 

geral e material explicativo voltado aos professores.  

Pensando nesses exemplos, vários aspectos parecem presentes em ambos e  

estão perpassando toda a ação, o que envolve a discussão das identidades homossexuais 

e o processo educativo: pertencimento e identidades, histórias compartilhadas, busca de 

informação em tempos de Aids, importância da visibilidade e ampliação da 

responsabilidade dos grupos no seu papel educativo. 

 

2. Pertencimento e identidades 
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 A primeira questão que nos chama atenção é saber o que leva os adolescentes ao 

movimento e entender o que procuram nesse espaço? O que faz com que os 

adolescentes procurem o movimento gay como primeiro contato, já que, quase sempre, 

são outros espaços de sociabilidade homossexual, como bares, boates e cinemas, que 

são os de iniciação ao grupo e à vivência homoerótica? O que essa mudança representa, 

no que se refere à relação desses adolescentes com o desejo e com a informação? Que 

desafios a presença dos adolescentes coloca para os grupos, no que se refere ao seu 

trabalho educativo e de questionamento dos processos de construção das identidades? O 

encontro com o grupo parece fundamental para a construção das identidades, já que toda 

identidade é construída individualmente e coletivamente, daí a importância do social, 

que fornece os modelos. Todavia, os adolescentes que chegam às reuniões dos grupos 

gays mostram uma iniciação diferenciada. A princípio, seria possível justificar 

afirmando que, talvez por ainda serem adolescentes, o que significa não ter idade 

mínima para entrada em boates e bares, o movimento gay passa a ser o primeiro contato 

deles com o grupo. 

 Assim sendo, o movimento gay adquire importância e tem sua responsabilidade 

ampliada. Primeiro, porque recebe adolescentes, ávidos de informação, repletos de 

dúvidas e incertezas, iniciando suas vidas sexuais em tempos de Aids, em pleno 

processo de construção de suas identidades e buscando a identificação com seu grupo de 

pertença. Segundo, porque, diferentemente das boates, o movimento gay tem uma 

história que ressalta seu caráter político. Não é um espaço de sociabilidade regido por 

festa, dança, música, paquera e divertimento, por mais que isso possa estar presente, em 

alguns momentos. No entanto, a sua dinâmica de organização não se caracteriza por 

essas formas de atuação, mas por uma outra, comprometida com a informação e com o 

incessante combate à discriminação, ao preconceito e às imagens negativas da 

homossexualidade, preocupada com um projeto de construção de identidades positivas e 

com a auto-estima dos homossexuais. Assim sendo, a iniciação dos adolescentes nos 

grupos gays parece ser diferente da que ocorre nas boates e bares gays, embora esses 

espaços também sejam importantes para a construção das identidades homossexuais.  

 Uma outra explicação que nos ajudaria a entender a procura dos adolescentes 

pelos grupos gays se faz pela própria atuação deles nas duas cidades pesquisadas. Ao 

longo dos anos, o movimento gay vem adquirindo importância e se mostrando bastante 

atuante, através das suas mais variadas ações. A constante panfletagem em festas, as 
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palestras em escolas, a presença de eventos organizados pelos grupos, a ação nos meios 

de comunicação e os discursos em todas essas ocasiões fazem com que os grupos 

representem uma oportunidade para os adolescentes de saberem o que estão vivendo, no 

que se refere ao desejo, e possibilitam uma outra forma de explicação mais acolhedora. 

A visibilidade dos grupos está ligada também à informação dos seus trabalhos, que 

passa, principalmente, pela exposição de resultados positivos na luta contra a 

discriminação e preconceito. Isso contribui para que a população tome conhecimento 

dessas práticas como crime e para que os homossexuais, sobretudo os que estão fora dos 

grupos, aprendam a reconhecer essas ações e o que devem fazer, caso sofram algum tipo 

de agressão e, principalmente, para que percebam os grupos como aliados nesses e em 

outros casos. Como essas questões geram debates e polêmicas, estão constantemente na 

mídia, possibilitando que as homossexualidades e suas questões estejam em discussão e 

que os grupos, através de seus integrantes, sejam conhecidos e identificados. Isso acaba 

se traduzindo em forma de aproximação e de atração dos adolescentes para os grupos.  

A visibilidade está servindo para difundir um discurso diferente do que 

comumente está em vigor, contribuindo para a construção de novas formas de pensar e 

de novos conhecimentos. Assim, esses discursos podem ser entendidos como 

instrumento cultural de mediação das identidades sociais, na medida em que estão 

servindo para criar um sentimento de pertencimento. É a instituição – os grupos gays 

organizados – saindo do isolamento, negando o caráter de “gueto”, que tantos lhe 

atribuem, socializando suas idéias e seus trabalhos. Um efeito dessa socialização é o 

compartilhamento das histórias, criando a noção de pertencimento e a construção das 

identidades. Os significados construídos sobre as homossexualidades desempenham 

importante função na legitimação das identidades. Portanto, esse processo de construção 

de “quem somos” expõe o papel educativo dos grupos gays, visto que é através da 

apropriação dos significados das histórias compartilhadas que vão dando sentido e 

respondendo à questão “quem somos”. As histórias compartilhadas servem para criar 

um sentido de pertencimento e de solidariedade com os grupos. E, como nos lembra 

Santos (1993), quem questiona sobre sua identidade questiona sobre o seu lugar no 

mundo e sobre o lugar do outro, ou seja, questiona sobre essa relação de poder que 

organiza essas negociações. Essas questões podem ser identificadas na fala de um 

adolescente, relatando o que o trouxe para o grupo, e a transformação que essa inserção 

causou no entendimento da identidade homossexual e na construção da sua identidade: 
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Eu acho o que é ser gay... Ser gay não existia pra mim. Nada. Nada. Você 
não podia ser gay, você não podia conversar, você não podia se assumir, você não 
podia praticar, você não podia nem pensar, entendeu? (...)Gay não era nada. Você 
não podia pensar em ser gay, você não podia se assumir, não podia praticar, você 
não podia ter amigo gay. Gay, meu pai dizia que era desempregado... são todos... 
você não pode... porque seu nível cultural é muito grande, seu nível escolar é muito 
grande e seu nível como pessoa é muito grande. (...) Ou seja, você não deve, em 
hipótese alguma, falar essa palavra aqui dentro de casa. Não! Essa palavra não 
existe. Eu só podia pensar, eu não podia falar nada. Na escola era a mesma coisa. 
(...) Então, tinha muito deboche com gay. Tinha deboche comigo, tinha deboche 
com outra pessoa. Então sempre gay era uma coisa promíscua, que não deveria 
nem estudar, nem pensar, tá? Agora, quando eu entrei aqui eu vi que era diferente. 
Primeiro porque eu aprendi que eu podia conversar. E eu podia conversar sobre 
qualquer coisa, eu senti que o pessoal daqui..., eles pensavam da mesma forma que 
eu. Então, eu acho que essa identidade... posso dizer assim... é...vontade de 
conversar sobre os feitos de uma vida gay, falar de gay, pensar, se assumir. Acho 
que isso dão uma identidade, um caminho. (Mário) 

 

 3. Histórias compartilhadas 

A busca por informação é uma necessidade constante na iniciação das práticas 

sexuais e na construção das identidades. Informação que significa processos de 

aprendizagem, que pode ocorre em diferentes contextos: na família, na escola, no grupo 

de amigos, nos meios de comunicação e nos movimentos sociais. Partindo desse 

entendimento, um novo problema se coloca diante dos adolescentes homossexuais, que, 

muitas vezes, não contam com o apoio da família quando se vêm diante do desejo por 

pessoas do mesmo sexo. A fala de um membro do movimento revela perfeitamente isso 

e explica a aproximação aos grupos gays: 

 

 A diferença entre o menino negro e um menino gay é que quando o menino 
negro sofre algum tipo de discriminação na escola ele pode chegar em casa e contar 
porque vai encontrar uma família que é igual a ele e que vai acolher sua dor e 
ensinar a lidar com ela. E, se bobear, ainda vão à escola exigir que a escola trabalhe 
essa questão, exigir uma postura da escola. O menino gay, não. Ele sofre a 
discriminação e não pode contar em casa porque pode apanhar, não vai ter apoio. 
Aí ele sofre a discriminação na escola e vai chorando pra casa, sozinho, ele sabe 
que não pode contar com ninguém, tem que ficar com ele, ele tem que se virar e 
chorar sozinho. (Marcos) 

 

A adolescência é amplamente difundida pela literatura como uma fase da vida 

repleta de contradições, crises e incertezas. Para o adolescente homossexual, essa parece 

ser uma fase ainda mais complicada. “Que adolescente homossexual passou por essa 

fase sem o medo de ser “denunciado”?” “Quem conviveu de forma tranqüila com a 
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relação adolescência e homossexualidade?” “Quem gostaria de ser ajudado e não sabia a 

quem recorrer?” Questões como essas servem para organizar a ação dos grupos gays 

junto aos adolescentes e são recorrentes nas reuniões dos adultos, quando relembram 

suas histórias de vida, servindo como parâmetro para o trabalho com esse segmento. 

Dessa forma, a discussão se refere à construção de identidades homossexuais. Como 

estão e como podem construir suas identidade como homossexuais, de uma forma 

menos traumática? 

Toda identidade é relacional. Como existem diversas identidades homossexuais, 

para cada um se identificar individualmente como homossexual, ele, a princípio, passa 

pela identificação dos diferentes grupos que o rodeiam e só assim é possível se 

identificar com um em especial. Uma questão que leva os adolescentes ao movimento 

gay é terem se identificado como gays em algum momento de suas vidas. Como ressalta 

WoodWard (2000), as “identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos 

sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas” (WoodWard, 2000:8). Essas 

questões parecem interligadas, ou seja, identificar-se como gay e encontrar o seu grupo 

de pertença passa pela linguagem e pela imagem. 

É cada vez mais freqüente o entendimento do discurso como construção social, 

como uma ação no mundo. Dessa forma, o seu significado é construído e negociado 

pelos envolvidos, que estão situados em um contexto social, histórico, cultural e em 

meio a relações de poder que posicionam cada um dos participantes. Esse entendimento 

traz uma nova luz ao trabalho dos grupos gays nas escolas e coloca as histórias 

compartilhadas no centro das atenções. Quando os integrantes vão às escolas falar sobre 

homossexualidade, eles recorrem às suas histórias de vida e às de outros membros, 

como exemplos que servem para construírem a realidade e para que os adolescentes 

entendam do que eles estão falando, que realidade social estão significando. 

Pensar o discurso como construção social é pensar como a realidade vai sendo 

construída pelos participantes e como eles próprios vão construindo a si mesmos e aos 

outros, através dos discursos. Assim, por mais que os integrantes dos grupos não 

tenham consciência desse processo de construção que une discursos (linguagem) e 

identidades, eles estão percebendo a construção das identidades homossexuais como 

processos, que são sempre intermináveis, porque dizem respeito às representações, aos 

discursos, às imagens que estão sendo produzidas sobre homossexualidades.  
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Então, quando vão às escolas falar de homossexualidade para adolescentes e 

contam o que passaram, como se sentiam e como agiam quando eram adolescentes, 

estão criando vínculos com aqueles que passam, sentem e agem da mesma forma ou de 

forma que se aproxima do que eles falam. Se as identidades são construídas pela 

linguagem, pela relação com o outro, há de se discutir como os grupos estão 

contribuindo para a construção das identidades dos adolescentes, quando vão às escolas 

falar sobre as homossexualidade. Qual o papel das histórias compartilhadas nesse 

processo? Como a história do outro serve para a construção de pertencimento? Como 

nos engajamos e engajamos os outros nos discursos e como os significados são 

construídos? Assim sendo, a construção das identidades pode ser entendida como 

resultado dessa socialização institucional, seja ela feita no encontro dos grupos gays 

com as escolas, seja no interior dos grupos, com o compartilhamento das histórias de 

vida.  

Pelo que podemos perceber, a identidade como homossexual é construída em 

diálogo com o outro, mais do que pela convicção de pertencimento do grupo. Mas, a 

partir daí, o sujeito busca informações sobre o que é ser homossexual. Assim, o espaço 

dos grupos gays se torna local de informação por excelência. E os adolescentes vão ao 

movimento exatamente procurando saber quem são, ou seja, o que é essa “coisa” 

chamada homossexual. Seguindo esse raciocínio, o trabalho dos grupos gays no interior 

das escolas adquire um outro sentido, de extrema importância e responsabilidade. Nos 

dois casos que estão sob análise, há uma preocupação nítida a respeito de quem vai falar 

em nome dos grupos, já que escolas e adolescentes representam um local, momento e 

segmento de grande relevância e que, portanto, “não pode ser dita qualquer coisa”, sob 

pena de se prestar um desserviço. Assim, as palestras ficam a cargo dos coordenadores 

dos projetos. São momentos muito bem planejados, organizados com dinâmicas, 

oficinas, vídeos e distribuição de material, de forma que sejam atraentes.  

Pensando na atuação dos dois movimentos gays que nos servem de análise, 

percebemos que um dos objetivos desses grupos é antecipar esse encontro. Por isso os 

dois têm projetos de realização de palestras em escolas e outros espaços em que tenham 

a presença de adolescentes. E, nesses casos, o objetivo não é apenas o de fazer com que 

adolescentes que se sintam gays possam tomar conhecimento de que existem espaços 

onde podem buscar auxílio, mas também há um objetivo que vai além dos adolescentes 

homossexuais, que está preocupado com a mudança de imagem do homossexual. 
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Assim, mesmo que os adolescentes homossexuais não se sintam à vontade para 

procurarem e se integrarem aos grupos adolescentes, eles poderão ter informações que, 

nesse momento, possam servir de alento diante de suas dúvidas e incertezas e que 

poderão construir espaços mais democráticos, no relacionamento com seus amigos de 

escola. 

A narrativa das histórias de vida parece servir para entendimento de quem conta 

e de quem ouve, de como aprenderam a construir suas identidades como homossexuais 

na vida social. Nesse sentido, elas servem para criar sentidos, para explicar o mundo e 

para entender como somos neste mundo. Contar e ouvir histórias de vida, compartilhar 

emoções, sentimentos e significados servem para construir a identidade de quem conta e 

as identidades dos outros, que estão participando da narrativa. Compartilhar histórias 

cria uma noção de grupo de pertencimento, seja pelo que assemelha ou pelo que 

diferencia. Talvez por isso as histórias de vida estejam tão presentes nas reuniões com 

os adolescentes. Elas servem para criar sentido interno de si-mesmo, assim como para 

transmitir e negociar este si-mesmo com os outros.  

 
Você não sabe ainda como eu vim para o MGM? Foi assim. Eu tinha um 

amigo. A gente sempre andava juntos. (...) Aí tá. Ano passado ele me contou que 
era gay. Eu não sabia, eu desconfiava. Aí tá...Eu tinha uma vida gay assim. Eu 
tinha ido uma vez na Blade1, uma vez no Musik, só. (...) Aí eu fui poucas vezes lá e 
não gostei. Eu tinha que achar um meio de encontrar amigos gays sem deixar 
claro... primeiro eu queria encontrar amigo e não namorado, eu queria achar amigo 
porque eu não sabia o que era ser gay, entendeu? (...)Eu vi um programa, teve um 
atentado aqui... sei lá... Aí depois eu vi o Oswaldo na televisão aí eu falei “vou lá 
conhecer”. (...) Achei um ambiente familiar, sabe? Você pode conversar, você pode 
se abrir, pra todo mundo, você pode ser quem você é. (...) Por que eu gostei daqui? 
Primeiro porque eu encontrei gente com quem eu posso conversar tudo que eu 
quero. Segundo porque não tem ninguém rindo da minha cara, segundo porque eu 
não sabia nada e até hoje eu estou aprendendo o que é ser gay. Você pode ver que 
eu tenho as perguntas mais inocentes. E, terceiro porque eu achei o ambiente 
familiar, entendeu? Eu gosto de ambiente familiar, eu gosto de gente que preserva 
a família, de gente que te vê como amigo, que não te vê como um pedaço de carne, 
sabe? (Mário) 

  

 Por tudo isso, parece ser possível entender o trabalho do movimento gay a partir 

de uma essência educativa, que implica pensar o movimento como espaço em que se 

desenvolve o que a educação tem de mais nobre: sua relação formativa e humanizante. 

Não uma formação com um modelo normativo e prescrito de desenvolvimento e de 

                                                 
1 Blade e Musik são duas boates gays da cidade de Juiz de Fora. 
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realização, mas, como defende Larrosa, “algo assim como um devir plural e criativo” 

(2000:12). Quando se dedica à leitura de mundo, o movimento insere essa prática como 

expressão da pluralidade e da diferença, em direção ao desconhecido, que se trata da 

construção de um “homem-por-vir”, uma “palavra-por-vir” e um “tempo-por-vir”. 

(Larrosa, 2000:14). Assim, estamos falando de um movimento e de uma educação 

organizados pela mesma perspectiva: a produção infinita de sentido.  

 

4. Busca de informação em tempos de Aids 

O surgimento da epidemia de AIDS foi capaz de dar origem a variados debates, 

em diferentes campos de conhecimento, como a medicina, o direito, a história, a 

sociologia, a educação e tantos outros. Além disso, a doença recuperou a relação entre a 

medicina e as homossexualidades, em que o discurso médico, como ocorreu na 

modernidade, passou a se debruçar sobre as sexualidades, transformando as 

homossexualidades novamente em seu objeto de estudo, apesar de toda luta que o 

movimento gay travava para dissociar as homossexualidades da doença. 

Os homossexuais, que já eram vítimas de violência, discriminação e preconceito, 

tornaram-se os “culpados” pela difusão da doença, em grande parte graças às imagens e 

informações erradas transmitidas pelos diferentes meios de comunicação, na pressa de 

se conter a epidemia, e ao despreparo governamental diante do desafio. A partir disso 

foram construídas imagens preconceituosas sobre a doença e sobre os doentes, gerando 

uma sub-epidemia: a do medo, da violência e do desespero (Góis, 2003).    

Diante desse quadro, os grupos gays já organizados saíram na frente na luta 

contra a doença, e, sobretudo, em busca de divulgação de informações capazes de 

combaterem a sub-epidemia. Reforçando esse lado, surgiram as organizações não-

governamentais ligadas diretamente à luta contra a AIDS, que, juntamente com os 

grupos gays, buscaram produzir novas linguagens a respeito da doença. “No que pode 

ser descrita como uma prolongada batalha político-cultural contra tais segmentos, essas 

organizações implementaram um conjunto de ações de enfrentamento à epidemia no 

qual em par com retórica da solidariedade, a educação assumiu um papel fundamental”. 

(Góis, 2003:28). 

Assim, os adolescentes da década de 80 tiveram que lidar com uma preocupação 

a mais, quando buscavam a vivência sexual. Especialmente, os adolescentes 

homossexuais tinham que lutar ainda contra o estigma de “grupo de risco”. Hoje, são 
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esses adolescentes da década de 80 que se encontram nos grupos gays, diante da 

incessante luta contra a AIDS, sobretudo nesse momento em que a epidemia cresce 

entre os adolescentes. Nesse contexto, os grupos gays estão reforçando o seu trabalho 

nas escolas, buscando envolver e levar informações aos adolescentes, gays ou não. Ou 

seja, os grupos gays não se vêem comprometidos apenas com as questões a respeito das 

homossexualidades, mas estão compromissados com problemas mais amplos, como, por 

exemplo, DST/AIDS. Se o trabalho dos grupos gays com a AIDS surgiu e se justifica 

por terem sido esses grupos os mais atingidos e considerados “culpados” pela epidemia, 

no seu início, ele foi capaz de continuar e de se ampliar para outros segmentos. 

Tanto o Projeto Se Ligue quanto o GGA desenvolvem um trabalho de ação 

direta nas escolas, com palestras a respeito dos DSTs/AIDS, composição de material 

didático com informações sobre  as formas de transmissão e prevenção e com relação à 

construção das identidades homossexuais, distribuição de preservativos, oficinas de 

sexualidade, universalizando, dessa forma, o acesso ao preservativo, as campanhas 

informativas e a difusão de informação. A preocupação com essas questões não se 

limita apenas aos projetos com os adolescentes e à inserção nas escolas, mas está 

presente em todos os projetos desenvolvidos pelos grupos, demonstrando como a 

doença mobilizou e mobiliza os grupos. No entanto, os adolescentes se tornaram alvos 

privilegiados, sobretudo por se tratar de um segmento que está iniciando a vida sexual, 

de forma que fica mais fácil introduzir novos hábitos de prevenção. Reconhecendo a 

importância desses trabalhos dos grupos junto a vários segmentos homossexuais, o 

governo vem se associando aos grupos através do financiamento dos projetos, dando 

condições financeiras para sua atuação e capacitando os membros para o trabalho em 

suas comunidades. 

 

Considerações Finais 

  Parece suficientemente claro que não é possível pensar a construção das 

identidades individuais sem uma relação com os grupos sociais, já que a construção 

ocorre no contato e confronto com outros indivíduos. Como nos lembram Hall (1999, 

2000), Veiga-Neto (2000), Silva (2000), WoodWard (2000), as identidades se fundam 

no social, ocorrendo uma relação entre a identidade individual e a identidade social. 

Nesse sentido, os grupos adquirem uma maior importância, já que são eles que 

fornecem algum sentido para uma história e uma experiência compartilhada. Ou seja, há 
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um sistema de significação que passa a ser partilhado pelos integrantes do grupo e que 

serve para que outros indivíduos se sintam parte dessa experiência, gerando o sentido de 

pertencimento. Assim, os novos integrantes passam a fazer parte, ao mesmo tempo, 

desse sistema de significação e do grupo.  

 É esse sistema de significação que é posto em prática pelos grupos gays, quando 

vão à escola falar sobre o que é a homossexualidade, o que significa ser homossexual e 

fazer propaganda sobre os projetos do grupo e as propostas de discussão e de 

organização de novas formas de pensar e lidar com as homossexualidades. Para o 

adolescente, que muitas vezes não sabe o que está se passando com ele e que sofre com 

a possibilidade de enfrentamento da discriminação e do preconceito, ouvir alguém 

contar a sua história e narrar sentimentos, desejos, medos, curiosidades, enfim, situações 

em comum, é compartilhar significados e significa achar o seu grupo. Assim, ocorre um 

encontro entre os adolescentes e os membros dos grupos, possibilitado, por esse sistema 

de significação, o sentimento de pertencimento. 

 

É esse “em comum” que faz com que o grupo G seja visto, tanto pelos “de fora” 
quanto pelos “de dentro” (pelos próprios I), como uma comunidade, como um 
grupo que tem em comum uma identidade. O que costuma denominar “sentimento 
de pertença” só existe nos “de dentro”, dado que eles foram atingidos por uma 
interpelação de maneira completamente diferente do que aconteceu aos “de fora”. 
É esse sentimento de pertença que confere a identidade ao grupo e a cada um de 
seus indivíduos. Mas dizer que todos partilham do mesmo “sentimento” não 
significa dizer que o que eles têm em comum se esgota numa simples disposição 
afetiva; o que eles têm comum pode incluir um esprit de corps, o uso de uma 
linguagem própria, determinadas produções materiais e simbólicas, determinadas 
disposições comportamentais e corporais, etc., tudo isso girando em torno do 
significado. (Veiga-Neto, 2000:59-60). 

 

 O que Veiga-Neto defende é a força da linguagem e dos discursos para a criação 

de significados, o que possibilita o sentimento de pertença, originando a idéia de uma 

identidade em comum, capaz de unir os que compartilham esses sentimentos em grupos.  

Esse tipo de reflexão está presente nos grupos gays observados. No entanto, eles perdem 

a oportunidade de explorar melhor as questões importantes para essa negociação, 

confronto e esse jogo de significados que estão se construindo, como, por exemplo, o 

próprio entendimento das identidades como construção e não como essência, como algo 

híbrido e não absoluto. E, mesmo, desconhecem os perigos dessa falta de reflexão sobre 

essa relação entre identidade e grupos, como, por exemplo, a classificação antecipada 
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ou mesmo precipitada de alguns adolescentes como homossexuais. Talvez falte aos 

grupos o entendimento de que o que os seus membros compartilham não vai além desse 

sistema de significado que os identifica. Dessa forma, acabam caindo no mesmo erro 

que atinge a classificação dos homossexuais pela sociedade abrangente, ou seja, de 

absolutizar a homossexualidade. O indivíduo passa a ser “o” homossexual, numa 

classificação hierárquica clara e de apagamento das outras identidades que o constituem.   

 Essas reflexões a respeito da construção das identidades e da presença dos 

adolescentes parecem fundamentais para o próprio entendimento de grupo social.  A 

preocupação com a educação e a ação dos grupos nas escolas demonstram a importância 

desse espaço e dessa faixa etária para a própria renovação dos grupos e da construção de 

novos caminhos de entendimento e de construção de discursos sobre a 

homossexualidade. A construção das identidades individuais e coletivas e, portanto, a 

manutenção dos grupos gays passa pela noção de reconhecimento, de pertencimento e 

de solidariedade, fundamentais para que novos membros integrem os grupos, 

renovando-os. Isso parece possibilitar a troca de novas experiências, novas histórias de 

vida, de novos discursos, novos significados e novas relações entre a construção das 

identidades individuais e as pressões sociais. Por tudo isso, os coordenadores dos 

grupos sempre ressaltam a importância da ação junto aos adolescentes e às escolas, 

como ocupação de um espaço, do cânon, e como a renovação dos seus quadros, capaz 

de levar a luta adiante. Além disso, essas ações representam a visibilidade da ação dos 

grupos, contribuindo para recompor os seus quadros, trazendo novas formas de ação, 

produzindo o quadro cultural que justifica a mobilização. (Vianna, 1999).  

 Nesse sentido, problematizar a inserção dos adolescentes nos grupos gays e 

discutir as ações pensadas por esses grupos para essa faixa etária é, a um só tempo, 

trazer para reflexão a construção das identidades homossexuais e a manutenção, a 

continuidade e a revitalização dos grupos. Unindo esses aspectos, está a produção dos 

discursos e imagens da homossexualidade, em um processo de educação que envolve a 

transformação dos indivíduos que estão construindo suas identidades como 

homossexuais e a mudança das imagens dos homossexuais presentes na escola, local de 

ação dos projetos dos grupos. Através dos discursos produzidos pelos grupos, os 

adolescentes têm a oportunidade de construir suas identidades, o que envolve um 

conjunto de representações do eu e do outro, em que o adolescente percebe-se como 

igual e diferente dos outros, unindo experiência individual e vida social. 
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 Os discursos podem ser entendidos como histórias que, encadeadas e enredadas 
entre si, se complementam, se completam, se justificam e se impõem a nós como 
regimes de verdade. Um regime de verdade é constituído por séries discursivas, 
famílias cujos enunciados (verdadeiros e não-verdadeiros) estabelecem o pensável 
como um campo de possibilidades fora do qual nada faz sentido _ pelo menos até 
que aí se estabeleça um outro regime de verdade. Cada um de nós ocupa sempre 
uma posição numa rede discursiva de modo a ser constantemente “bombardeado”, 
interpelado, por séries discursivas cujos enunciados encadeiam-se a muitos e 
muitos outros enunciados. Esse emaranhado de séries discursivas institui um 
conjunto de significados mais ou menos estáveis que, ao longo de um período de 
tempo, funcionará como um amplo domínio simbólico no qual e através do qual 
daremos sentido às nossas vidas. (Veiga-Neto, 2000: 56-57). 

 

 Discutindo a relação entre movimentos sociais e a construção das identidades, 

Vianna (1999) chama atenção para um aspecto dessa relação que é tensão entre 

permanência e mudança. Pensando nas identidades como a experiência entre o 

individual e o social, a autora defende que a permanência tem como contraponto a 

mudança, o que nos ajuda a entender melhor o trabalho dos grupos gays com os 

adolescentes. Apostando nesse trabalho e trazendo os adolescentes para a luta, os grupos 

estão buscando construir a continuidade na mudança, em um exemplo de encontro entre 

permanência e mudança, entre passado, presente e futuro. (Vianna, 1999). 

 A política das identidades, sobretudo no que se refere às identidades coletivas, 

contribui para um entendimento melhor a respeito dos movimentos sociais, visto que ela 

diz e serve para entender a ação coletiva que organiza os movimentos. O trabalho dos 

grupos busca interferir no sistema de poder, mas também se direciona para uma 

redefinição da cultura, visto que não parece possível uma discussão sobre as 

homossexualidades que não passe por uma discussão sobre cultura.  
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