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Resumo: No presente artigo buscamos dissertar sobre a contextualização histórica do 
Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) de Mato Grosso. 
As reflexões desenvolvidas nesse artigo estão respaldas pela dissertação de mestrado 
intitulada “O Movimento LGBT em Mato Grosso: trajetória, agenda e estratégias na luta por 
direitos” desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Política Social – Mestrado da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) apresentada em 2014. A análise dos dados 
coletados atraves de entrevistas com militantes revelou conquistas, desafios e estratégias 
para a efetivação de direitos e políticas públicas. 
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Abstract: The present article aims to give an account of the historical contextualization of the 
Movement of Lesbian, Gay, Bisexual, Transvestite and Transsexual (LGBT) in Mato Grosso. 
The reflections developed in this article are supported by the master's dissertation entitled 
"The LGBT Movement in Mato Grosso: trajectory, agenda and strategies in the struggle for 
rights" developed in the Postgraduate Program in Social Policy - Master of the Federal 
University of Mato Grosso (UFMT ) Presented in 2014. Analysis of the data collected through 
interviews with militants revealed achievements, challenges and strategies for the 
implementation of rights and public policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No presente artigo buscamos dissertar sobre a contextualização histórica do 

Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) de Mato Grosso. 

O presente estudo insere-se na tradição da pesquisa qualitativa. A pesquisa recorreu a 

entrevistas com militantes do Movimento, para levantamento das organizações LGBT. Ao 

todo foram identificadas treze organizações LGBT em Mato Grosso, entre organizações não 

governamentais, associações, movimentos e coletivos LGBT.  

O recorte temporal investigado compreende a década de 1990, quando foram 

criadas as primeiras organização LGBT, até os dias atuais.  O contato e a realização das 

entrevistas ocorreram no período de janeiro de 2014 a agosto de 2014. Das treze 

organizações levantadas, conseguimos realizar entrevistas com oito organizações LGBT. 

Dessas oito organizações, seis estão ativas no Movimento. Enfatizamos o esforço neste 

artigo em contemplar as organizações não governamentais na capital Cuiabá e em outras 

cidades que compoem o estado como Rondonópolis, Cáceres e Várzea Grande. 

Sobre os sujeitos (as) da pesquisa, participaram onze militantes do Movimento 

LGBT, pois em alguns casos foram entrevistados (as) mais de um (uma) militante por 

organização. Os (as) sujeitos (as) da pesquisa são representantes que ocupam funções de 

coordenação e alguns (as) militantes históricos (as)3, que se dispuseram a participar da 

pesquisa, assegurando, dessa forma, sujeitos (as) com uma vinculação mais significativa 

com o Movimento.  Considerando o compromisso de assegurar o sigilo dos (as) sujeitos (as) 

e das organizações, utilizamos no artigo nomes fictícios inspirados nas cores do arco-íris: 

Vermelho Bordô, Laranja Tropical, Amarelo Verão, Verde Esmeralda, Lilás Púrpura, Rosa 

Chiclete e Magenta. 

 

2 OBJETIVOS  

 

Analisar a trajetória sócio-histórica do Movimento LGBT em Mato Grosso procurando 

identificar: os principais acontecimentos que motivaram sua emergência na cena pública, os 

                                                 
3
 Pessoas que são referências dentro do Movimento pelos (as) próprios (as) militantes. 
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(as) sujeitos (as) envolvidos na sua constituição, as questões contidas na sua agenda, suas 

principais reivindicações e estratégias de luta. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Buscamos contribuir para a ampliação do debate teórico-metodológico e político 

sobre o Movimento LGBT, para reafirmar sua importância como sujeito político e coletivo, 

bem como fornecer subsídios para que o Movimento possa refletir sobre os desafios, 

impasses e dificuldades das lutas e embates desencadeados nos diferentes contextos, 

pensando em estratégias que potencializem suas ações e atuação na direção da 

emancipação política e emancipação humana. 

 

4 MÉTODO 

 

O método crítico dialético reconhece o (a) sujeito (a) como histórico (a) e ativo (a) no 

processo de construção da história. A relação entre sujeito e objeto, sob essa perspectiva, 

não é uma relação de externalidade ou neutralidade, mas uma relação em que “o sujeito 

está implicado no objeto” (NETTO, 2009, p. 9). Nessa perspectiva crítica, teoria e método 

estão intimamente articulados.  

A perspectiva da totalidade busca superar concepções reducionistas.  Não se trata 

de um todo constituído por partes, mas de uma totalidade “de máxima complexidade, 

constituída por totalidade de menor complexidade. Nenhuma dessas totalidades é ‘simples’ 

– o que as distingue é o seu grau de complexidade” (NETTO, 2009, p. 27). Essa totalidade é 

dinâmica e seu movimento resulta do caráter contraditório de todas as totalidades. “Sem as 

contradições, as totalidades seriam inertes, mortas – e o que a análise registra é 

precisamente a sua contínua transformação” (NETTO, 2009, p. 27). 

Visualizamos nas contribuições dessa perspectiva o caminho para a compreensão e 

a análise do Movimento LGBT em Mato Grosso. Com tal perspectiva metodológica, 

buscamos superar interpretações maniqueístas, que no nosso entendimento possuem uma 

perspectiva equivocada em relação ao próprio método de análise, ao enquadrarem o 

Movimento LGBT como um Movimento limitado e sem capacidade de produzir mudanças, 

uma vez que suas ações e agenda não apresentam direta e explicitamente a luta contra o 

capital.  Não se trata aqui de afirmar se o Movimento LGBT é bom ou mau, mas desvelar as 
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contradições e a relação que o Movimento LGBT possui com outros elementos da 

totalidade. 

 

5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Ressaltamos que as primeiras manifestações e organizações do Movimento LGBT 

desenvolveu no contexto das contrarreformas em Mato Grosso, Atualmente Mato Grosso é 

um dos principais produtores e exportadores de soja do Brasil, mas tais riquezas não estão 

destinadas à classe trabalhadora. É no cenário de reestruturação e ajustes neoliberais que 

surge em Mato Grosso o Movimento LGBT (SANTOS, 2005).   

 Na década de 1980 é possível identificar algumas expressões da homossexualidade 

em Cuiabá com a criação de espaços de interação e sociabilidade (bares, restaurante, 

boates) frequentados pela população LGBT e simpatizantes. No entanto, essas iniciativas 

ainda não podem ser consideradas como um embrião e/ou a gênese do Movimento LGBT 

no estado, uma vez que não havia nelas uma preocupação política. 

As primeiras manifestações no estado surgem em meados da década de 19904. Os 

fatores que motivaram a criação das primeiras organizações estão diretamente relacionados 

ao advento da AIDS, que impôs a necessidade de a população LGBT reivindicar tratamento 

na rede pública de saúde e combater o aumento da violência em decorrência da propagação 

da doença junto à população LGBT.   

 

Então é o advento da AIDS que nos faz ter o mínimo de organização. [...] 
Porque enquanto nós nos percebíamos só enquanto saúde, nós nos 
organizávamos enquanto grupo, um coletivo que quer trabalhar a 
prevenção. Quando nos percebemos que não era esse só o foco, a gente 
passa a olhar um pouco mais enquanto movimento (Vermelho Bordô – 
Entrevistado (a) 1).   

 

As primeiras reuniões são realizadas em espaços privados, residências de 

homossexuais e simpatizantes. Eram grupos de pessoas, que se reuniam para conversar 

sobre os seus problemas cotidianos, trocar experiências, conflitos familiares, sobre a 

experiência de “sair do armário” e de se assumir enquanto homossexual. A perspectiva 

defendida pelo Movimento LGBT nos cenários internacional e nacional nos anos de 1970/80 

                                                 
4
 O trabalho de Grigi (2010) apresenta um interessante registro das festas LGBT e dos espaços 

frequentados pela população LGBT em Cuiabá nesse período.   
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- de que “o pessoal é político” - ainda não se faz claramente presente entre os militantes 

nesse contexto.  

Além das discussões sobre as questões relacionadas à aceitação/afirmação da 

sexualidade, as reuniões tinham como foco as preocupações relacionadas à falta de 

atendimento médico adequado na rede pública de saúde e o estigma provocado pela 

doença.  A associação da doença aos homossexuais nesse período aumentou ainda mais o 

preconceito, a discriminação e a violência contra a população LGBT. 

Nesses encontros vão percebendo a invisibilidade da homossexualidade na esfera 

pública, a falta de reconhecimento de seus direitos pelo Estado e a necessidade de se 

organizarem para combater a violência e a discriminação praticadas contra os 

homossexuais, ultrapassando assim, as preocupações iniciais com relação e a AIDS e a 

troca de experiências, para  uma postura mais coletiva e política da luta. 

 

[...] No início era uma discussão muito pontual. Nós nos reuníamos para 
falar da briga em casa, da discussão com o pai, da questão da saúde, 
porque não tinha preservativo, porque isso, porque aquilo. Era uma 
discussão muito do cotidiano, muito das nossas coisas. Nós não tínhamos 
um olhar de que aquilo um dia se tornaria um movimento, que interferiria, 
que depois viraria um conselho, que tem toda essa dimensão [...] Até 
porque, no início não existia ninguém que queria aparecer. Então, como é 
que você ia montar uma organização que ninguém ia falar na televisão [...] 
Aí, depois que a gente vai tomando a proporção de que olha, para além 
dessa luta do cotidiano, de você ser aceito pela família, de você ser aceito 
na escola, de você ser aceito [...] você tem uma escolha que é muito maior, 
que é uma luta por direitos (Vermelho Bordô – Entrevistado (a) 1). 

 

Algumas dessas pessoas tinham inserção em outros movimentos sociais como os 

Movimentos Sindical e Estudantil, mas não encontravam nesses movimentos espaço para a 

discussão sobre a sexualidade. A consciência de que a violência sofrida em virtude da 

orientação sexual deveria ser discutida na esfera pública aliada à consciência acerca da 

necessidade da organização, levou à criação, em 1995, da primeira organização LGBT em 

Mato Grosso, a organização não governamental Livre-mente5.  

                                                 
5
 Salientamos que tanto a organização Livre-mente quanto a organização Vida Ativa afirmaram serem 

as primeiras organizações LGBT criadas em Mato Grosso. No decorrer da pesquisa, não tivemos 
acesso aos documentos da fundação das referidas organizações. Dessa forma, nos respaldamos nas 
informações obtivas através das entrevistas sobre o processo organizativo do Movimento.  
Considerando que a nossa compreensão de movimentos sociais esta para além do seu caráter 
institucionalizado, entendemos que a Livre-mente refere-se a primeira organização LGBT do estado 
de Mato Grosso criada em Cuiabá, e a Vida Ativa refere-se a primeira organização LGBT que se 
organizou no interior do estado, mais precisamente em Rondonópolis. É importante ressaltar que as 
primeiras reuniões da Livre-mente tem início em 1995, mas sua formalização/registro só ocorre  em 
1997. Em relação a Vida Ativa, esta realiza as suas primeiras ações em 1997, mas sua 
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 Com sede em Cuiabá, a Livre-mente tem atuação importante no Movimento até 

hoje. Desde o início caracterizou-se por aglutinar as várias identidades LGBT - gays, 

lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais, considerada uma “organização mista”. 

Essas identidades se aglutinaram no interior da Livre-mente através de 

coordenadorias e/ou subnúcleos. No entanto, a existência de várias coordenadorias e/ou 

sub núcleos já no início da organização constitui um indicativo da dificuldade de 

conciliar/atender às várias identidades. 

Além de ser a protagonista no processo de articulação e organização da população 

LGBT em Cuiabá e no estado, por uma década a Livre-mente exerceu papel fundamental 

nas denúncias de violência praticada contra homossexuais, nas reivindicações pela 

liberdade de orientação sexual, e nas articulações para a realização das Paradas da 

Diversidade Sexual.  Atualmente essa organização prioriza atividades de formação em 

direitos humanos e diversidade sexual junto aos trabalhadores da rede pública de ensino e a 

pressão sobre as instituições estatais para implementação de políticas públicas voltadas 

para a promoção dos direitos LGBT, sendo uma referência histórica no Movimento LGBT. 

 A segunda organização LGBT do estado de Mato Grosso é o “Grupo Vida Ativa de 

Direitos Humanos e Cidadania LGBT”, criada em 1997 em Rondonópolis.  Os altos índices 

de violência e assassinatos contra travestis que trabalhavam na prostituição foi um dos 

principais fatores que motivaram a criação da Vida Ativa. Nesse cenário, militantes e 

simpatizantes LGBT, com o apoio de técnicos da secretaria municipal de educação iniciam 

as primeiras mobilizações para a criação do grupo6.  

 

Na realidade o Grupo Vida Ativa nasceu de uma única necessidade. Da 
necessidade das travestis, porque elas trabalhavam nas ruas. E foi uma 
época assim, em 1997, 98, 99 que foi muito sangrento em Rondonópolis. Se 
buscar assim, fatos históricos, no jornal Tribuna ou até mesmo na TC 
cidade, eram muitos assassinatos. Não eram assassinatos assim, deram um 
tiro e matou, dois tiros e matou. Era gente degolada, esquartejada. As vezes 
amanhecia e a gente encontrava uma travesti degolada. Então, o grupo 
começou a se organizar por conta disso. Por conta da violência [...] Uma 
das instituições que apoiou irrestritamente no início  foi secretaria de 
educação (Amarelo Verão). 

 

Assim como a Livre-mente, a Vida Ativa também se constituiu como espaço de luta 

das várias identidades LGBT, reunindo travestis, transexuais, gays e lésbicas. Embora 

                                                                                                                                                         
formalização/registro só ocorre  em 1999. Essas organizações tem importância significativa para os 
primeiros passos do Movimento LGBT no cenário mato-grossense. 
6
 As mobilizações em torno da questão LGBT em Rondonópolis vinham ocorrendo desde 1997, mas a 

formalização do grupo em organização não governamental se deu em novembro de 1999. 
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continue existindo juridicamente, desde 2009 a “Vida Ativa” não desenvolve nenhuma ação 

sistemática, mas sua contribuição para a questão LGBT pode ser verificada, entre outros 

aspectos, na participação de alguns (algumas) integrantes nas mobilizações para realização 

das Paradas da Diversidade Sexual em Rondonópolis7.  As divergências entre os (as) 

participantes quanto à filiação ou não da organização à Associação Brasileira de Gays, 

Lésbicas, Travestis e transexuais (ABGLT) e a partidos políticos são alguns dos fatores que 

contribuíram para a desmobilização da Vida Ativa. 

Outro importante sujeito nesse contexto é a ONG “Viva a Vida”8, com sede em 

Cáceres. As primeiras mobilizações para sua criação têm início ainda no final dos anos 

1990. Em virtude de conflitos internos e das dificuldades encontradas para sua manutenção 

a referida organização ficou fechada por algum tempo retomando suas atividades em 2012. 

Entre as principais motivações para criação da ONG “Viva a Vida” está à falta de acesso aos 

direitos assegurados na Constituição de 1988 e a necessidade de contribuir para a 

incorporação da ideia dos direitos pela população LGBT.  

 

Então a ONG busca conscientizar as pessoas sobre o direito de 
experimentar, o direito de ser livre, o direito de escolher, o direito de ir [...] o 
diretos de estar numa sociedade sem ser apontada, como um extraterrestre. 
Direito de vir, de estar, de permanecer, de se manifestar. Direito de pensar, 
porque tudo isso está na Constituição Brasileira (Lilás Púrpura). 

 

Desde o seu retorno a Viva a Vida vem atuando junta à população LGBT, realizando 

ações como reuniões, as Paradas e inclusive a realização de uma conferência municipal de 

políticas públicas e direitos humanos de LGBT, conquistando legitimidade em Cáceres. 

Em 2006 foi criada em Juína a organização “Novamente”, com a proposta de atuar 

na conscientização na população em LGBT para a organização e a luta em defesa dos seus 

direitos. Levantamento nas redes sociais9 apontou ainda a existência da organização 

Conscientização e Liberdade de Orientação Sexual e Educacional (CLOSE) de Tangará da 

Serra, porém informações obtidas durante a pesquisa de campo revelaram que a mesma se 

encontra desativada. 

                                                 
7
 Durante a realização da entrevista, em janeiro de 2014, fomos informadas de que a população 

LGBT de Rondonópolis se prepara para a realização da 5ª Parada da Diversidade Sexual.  
8
 Devido à proximidade da fronteira com a Bolívia, essa organização inicialmente foi nomeada como 

“Viva la Vida”, porém, com o decorrer dos anos, optaram por adotar o nome em português “Viva a 
Vida”, para que houvesse uma identificação entre os sujeitos e a organização.  
9
 Especialmente a rede social “Facebook”, que além dos perfis também páginas para publicização de 

organizações  sociais dentre as quais as organizações LGBT. 
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Essa reconstituição da trajetória do Movimento revela que por serem as primeiras no 

estado, inicialmente aglutinam as várias identidades do Movimento,  buscando contemplar 

coletividade de sujeitos LGBT, ou melhor, dos sujeitos GLS10. Contudo, já nos seus 

momentos iniciais apresentam sinais de fragmentação da luta, da dificuldade de articular as 

demandas dos vários sujeitos que as integram, constituindo núcleos e/ou coordenações 

específicos para abordar questões relacionadas às várias identidades. 

  A exceção fica por conta da Livre-mente, que desde sua origem, mesmo 

incentivando a criação de organizações/núcleos direcionados às várias identidades continua 

apresentando uma perspectiva mais coletiva de luta. 

Os anos 2000 revela-se como um período de ampliação e visibilidade do Movimento 

na esfera pública proporcionadas, respectivamente, pelo surgimento de 06 novas 

organizações LGBT11 e pela realização das Paradas da Diversidade Sexual, sendo a 

primeira Parada foi  realizada em Cuiabá em 2003. Além disso, quase uma década após a 

criação das primeiras organizações LGBT, as várias identidades que as constituíam passam 

a criar suas próprias organizações para dar voz e visibilidade às suas demandas. 

Assim, a militância lésbica dá início a discussão sobre a necessidade de criação de 

um espaço onde pudesse debater e combater todas as formas de discriminação e violência, 

em especial a discriminação contra as mulheres lésbicas e dar visibilidade às questões 

relacionadas à livre orientação sexual dando origem, em 2004,  à Associação de Direitos 

Humanos e Sexualidade Liberdade Lésbica - LIBLES12. 

Parte expressiva das fundadoras da Libles militou na Livre-mente desde o início, 

porém, no decorrer na luta foram sentido a necessidade de um espaço onde pudessem 

aprofundar o debate acerca das questões relacionadas à liberdade de orientação sexual das 

lésbicas, intensificar suas demandas e reivindicá-las ao Estado.  

 

É uma instituição de caráter formativo e informativo, mobilizador, 
intervencionista, comportamental de saúde, sexualidade e assistencial [...] 
Posicionamentos concretos à cerca da saúde integral das mulheres em 
todas as suas especificidades, e às questões de gênero, também 
conscientizar e sensibilizar as homossexuais e bissexuais femininas de 

                                                 
10

 No contexto mato-grossense dos anos 1990 a sigla utilizada era gays, lésbicas e simpatizantes – 
GLS. 
11

 Entre essas seis organizações LGBT estão: 1) Libles em 2004; 2) Gradelos em 2006; 3) 
Novamente em 2006; 4) Astra/mt em 2007; 5) Mules em 2007; 6) Viva a Vida em 2009. 
12

 A criação da Libles foi oficializada/formalizada em 2006. De acordo com seu blog : “[...] É uma 
organização não-governamental sem fins lucrativos que tem como missão o combate a toda e 
qualquer forma de discriminação e violência, atuando em defesa e promoção dos direitos da mulher 
em especial mulheres lésbicas, bissexuais e visibilidade da livre orientação sexual” 
(http://liblesmt.blogspot.com.br/2009_01_01_archive.html. Acesso em 05/08/2014).  

http://liblesmt.blogspot.com.br/2009_01_01_archive.html.%20Acesso%20em%2005/08/2014
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seus direitos humanos principalmente de sua liberdade de orientação sexual 
(Verde Esmeralda). 

 

Em 2006 foi criado o Grupo Afro-descendente de Livre Orientação Sexual 

GRADELOS “Tereza de Benguela” para lutar contra as diversas formas de preconceito 

motivadas pela negação da livre orientação sexual e pela discriminação racial13.  Para além 

das questões relacionadas à sexualidade e da visibilidade alcançada pela questão étnico-

racial nesse período14 - a criação da Gradelos foi motivada também por divergências 

internas entre alguns integrantes do núcleo étnico-racial e a direção da Livre-mente. Apesar 

de formalmente constituída, no momento das entrevistas a Gradelos não desenvolvia 

nenhuma atividade contínua, mas havia perspectiva de retomar suas atividades.  

Em junho de 2007 é a vez das travestis e das transexuais constituírem seu próprio 

espaço de organização e luta, através da criação da Associação das Travestis e 

Transexuais de Mato Grosso (ASTRA/MT), com sede no município de Várzea Grande. Com 

origem semelhante à Libles e a Gradelos, a Astra/MT também se organiza a partir de um 

núcleo da Livre-mente. 

A criação da Astra/MT foi uma resposta à tentativa da polícia de expulsar as travestis 

e as transexuais que atuavam no ponto de prostituição no Quilômetro Zero15, vítimas 

recorrentes de agressões verbais, físicas e de homicídios. A organização foi fundada 

também com o objetivo de pressionar as várias instituições estatais, em especial as 

relacionadas à segurança pública, saúde e educação para assegurar a esse segmento da 

população LGBT o acesso aos serviços de saúde, promover o debate sobre discriminação e 

nas escolas e combater a violência policial contra travestis  e transexuais.  

 

Foi fundada com o objetivo de pressionar as várias esferas governamentais 
como a segurança pública, judicial, saúde e educação visando o tratamento 
e a recepção de pessoas trans [...] Ela foi criada por um grupo de 
profissionais do sexo para  enfrentar a policia militar [...] queria expulsar as 
travestis do Zero KM em Várzea Grande [...] hoje atua no combate à 
discriminação contra as trans na sociedade, nas escolas e na saúde 
preventiva das profissionais do sexo (Magenta). 

                                                 
13

  No âmbito dessa organização, o debate da sexualidade é transversal ao debate étnico-racial. 
Nessa perspectiva a Gradelos direciona suas lutas contra as opressões na esfera da sexualidade 
(contra a homofobia) e na esfera do preconceito racial (contra o racismo). 
14

 Seja pela emergência de várias organizações étnico-raciais, seja pelo debate gerado em função da 
Lei Federal nº 10.639, de 2003 que estabelece as diretrizes e bases para a educação nacional para 
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira”. 
15

 A cidade de Várzea Grande, por sua localização geográfica é ponto de entroncamento de várias 
regiões economicamente importantes. Tal fato favoreceu a concentração de pontos de profissionais 
do sexo travestis e transexuais, dentre os quais o mais conhecido é o “Quilômetro Zero”.  Nessa 
região tem-se registrado violências, agressões físicas, e até mortes, contra as travestis.  
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A atuação da ASTRA também contribuiu para o surgimento, a partir 2008, de outras 

organizações de defesa dos direitos LGBT em Várzea Grande como a ONG Mescla que 

atualmente esta desativada e a Chicote do Arco-íris que se encontra em processo de 

abertura da organização (IRINEU, 2008, p. 71).  

A reconstituição da trajetória sócio-histórica das organizações LGBT  até aqui 

apresentadas, revela que o Movimento LGBT em Mato Grosso além de refletir a tendência 

nacional de “onguização” dos movimentos sociais, refletiu também a tendência de 

segmentação do Movimento, através da organização por identidades - gays, lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais para garantir visibilidade às diferenças. 

As desigualdades a que estão submetidas o gênero feminino e qualquer forma de 

violência de gênero que se expressam através da Transfobia e da Lesbofobia são 

manifestações de violência tão preocupantes como a Homofobia. O próprio Movimento não 

está imune à reprodução desses preconceitos e violências.  

Podemos exemplificar diante da hegemonia e do protagonismo das organizações 

formadas por gays, e através das formas de desigualdades vivenciadas por lésbicas, 

transgêneros e bissexuais que tendem a ficar subsumidas em organizações que abarcam 

todas as identidades, impondo a necessidade de organização por identidades.  

 

O Movimento trans está sempre aquém ali. Como o lésbico também, está 
sempre ali... O gay está sempre no topo, mais ativo, com mais participação, 
e os outros estão se esforçando ali pra se manter (Rosa Chiclete – 
Entrevistado (a) 1). 

 

Para outros, no entanto, a organização por identidade é uma forma de fragmentação 

e enfraquecimento da luta.  Na realidade há pouca influência teórica no debate realizado 

pelos (as) militantes. A organização por identidade tem sido importante tanto para a 

formação de novos (as) militantes como para a ampliação da agenda e visibilidade dos 

diferentes segmentos no interior do Movimento, tendo em mente que as fobias são 

diferenciadas. 

 

Porque às vezes se você trabalha as ONGs mistas, trabalha com LGBT 
mesmos em todas as identificações, é complicado. Por exemplo, assim, o 
presidente que é homossexual ou é gay, ele não pode falar enquanto 
travesti, ele não pode falar enquanto lésbica porque é diferente. As 
homofobias são diferentes. A bifobia, a transfobia, a lesbofobia são 
totalmente diferentes. São especificas. Então é muito complicado você 
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trabalhar com ONGs que são mistas. Por isso a ideia da segmentação. 
Cada um trabalha com seu público específico, mas dentro de uma 
perspectiva maior. Uma agenda de conjunto maior (Laranja Tropical). 

 

Os segmentos do Movimento LGBT se articularam em identidades a fim de se 

organizarem internamente para estruturar estratégias de como atuar na sociedade, no intuito 

de serem protagonistas da sua própria história. E também pela dificuldade de conciliar as 

especificidades das várias identidades no cotidiano da militância.  

 No que tange às críticas sobre a fragmentação do Movimento, é importante salientar 

que as desigualdades e as opressões não surgiram com a organização por identidades. As 

desigualdades e opressões são históricas e anteriores a esta forma de organização. Sendo 

que muitas dessas desigualdades foram reproduzidas pelos movimentos sociais clássicos, 

impulsionando à organização por identidade. Por exemplo, muitas mulheres que não se 

sentiam contempladas no Movimento Sindical contribuíram para a construção do Movimento 

Feminista. 

 Da mesma forma que as lésbicas, travestis e transexuais não se sentirem 

contemplados (as) dentro das ONGs LGBT mistas e foram construindo organizações 

específicas. E, nesse processo, constroem uma identidade política que permite, diante das 

divergências políticas formular estratégias de luta conjunta, dar visibilidade e fortalecer o 

Movimento na esfera pública.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória do Movimento em Mato Grosso se revelou como não linear e repleta de 

nuances. Essas manifestações propiciaram, ainda que indiretamente, um contexto favorável 

para o surgimento das primeiras organizações do Movimento Social. 

Compreendemos que esse movimento social vai além da atuação das organizações 

não governamentais individualmente elencadas. Refere-se a expressão, na cena pública, 

das diversas manifestações, reivindicações, discursos, agendas e práticas desencadeadas 

pelo conjunto das organizações LGBT e outros espaços coletivos construidos pela e na 

sociedade civil. 

Em relação ao formato jurídico-político de ONGs de parcela significativa das 

organizações LGBT que compõem o Movimento, verificou-se que, se por um lado essa foi a 

alternativa encontrada pela população LGBT num contexto de fragilização da participação 

política para fazer face aos desafios impostos pela implementação do projeto neoliberal no 

país;  por outro não há como ignorar que a institucionalização  impôs sérios limites ao 
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Movimento, que se  viu limitado no seu poder de atuação e de contestação. Essas 

pontuações realizadas sobre a “onguização” do Movimento foram feitas não no sentido 

responsabilizá-lo ou de negar a sua importância, mas de mostrar os reflexos da conjuntura 

nas formas de organização da sociedade civil, de mostrar que as transformações, os 

impasses e desafios impostos ao Movimento, não estão descolados do contexto político, 

econômico e ideológico mais amplo. 

As dificuldades de articulação interna e externa enfrentadas pelo Movimento têm sido 

fortemente influenciadas por um contexto economicamente capitalista e ideologicamente 

conservador e neoliberal que se apropriou das reivindicações dos sujeitos coletivos, 

direcionando as respostas dadas pelo Estado para os seus interesses.  

Apesar dos seus limites políticos e de suas fragilidades internas, têm contribuído 

para mudanças na esfera da sociabilidade com maior abertura para a diversidade sexual, o 

respeito e o reconhecimento das diferenças. São conquistas parciais, insuficientes para 

produzir rupturas com o modo de produção capitalista, mas conquistas e avanços 

civilizatórios importantes. Referem-se à resistência LGBT mato-grossense. 

Visualizamos possibilidades de resistência especialmente na articulação das lutas 

dos movimentos identitários às lutas classistas de forma profunda, substantiva, estrutural, à 

perspectiva emancipatória (NETTO, 2014). 
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