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RESUMO 

As cenas dos museus goianos que me vem à memória são as comunidades indígenas, 

quilombolas e populares, com as suas vestimentas, cultura, língua, ritos e 

comportamentos. Mediante esse cenário venho questionar onde está a minha 

comunidade LGBT (lésbicas, gays, travestis, transexuais, transgêneros)? Cadê a língua 

pajúba? Cadê a vestimenta das drag queens? Cadê o homem goiano gay? Cadê a mulher 

feminista lésbica? Cadê as travestis e as transexuais? Fico a refletir como futuro 

museólogo: Onde esta a minha comunidade nessas instituições públicas? É como se não 

existissem. Contudo, como parte dessa comunidade, afirmo com propriedade que 

existimos. Existe uma cultura própria, a nossa língua, a nossa história e a nossa 

memória. Merecemos estar nos museus goianos não para perpetuar a nossa comunidade, 

mas sim para que existam discussões sobre nós, diminuindo a homofobia existente, 

mostrando que somos heróis em uma sociedade que ao ver o diferente o extermina por 

isso. Em conjunto, as informações elencadas servem para fundamentar que a 

comunidade LGBT, na qualidade de detentora de uma memória própria, apresenta as 

condições necessárias para ocupar espaços museológicos ou possuir seu próprio museu. 

Para tal, propõe-se a construção de um Museu de Percurso, traçando os caminhos já 

percorridos por nós LGBT, de forma que se possa identificar e valorizar o seu 

patrimônio. 

 

Palavras-chave: LGBT, Representação, Museus, Identidade, Memória, patrimônio, percurso. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia apresenta as características da comunidade LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transgêneros, transexuais) que possam vir a contribuir mais do que 

na aceitação e respeito da minha comunidade dentro dos museus goianos que possa atingir os 

museus onde há uma ausência, levando a reflexão necessária nos museus goianos e na 

museologia e na sociedade em geral, onde essa experiência traga formas de empoderamento 

social e de uma nova apropriação do espaço. Nesse sentido, apresenta primeiramente o 

movimento social, apontando aspectos da história LGBT, relação da museologia com 

comunidades, a memória da minha comunidade em Goiânia, o reconhecimento do Pajubá 

como linguagem própria da comunidade e, por fim, a homofobia enfrentada pela comunidade. 

Em conjunto, as informações elencadas servem para fundamentar que a comunidade LGBT, 

na qualidade de detentora de uma memória própria, apresenta as condições necessárias para 

ocupar espaços museológicos ou possuir seu próprio museu. Para tal, propõe-se a construção 

de um museu de percurso, traçando os caminhos já percorridos por nós LGBT, de forma que 

se possa identificar e valorizar o seu patrimônio. 

Uma das propostas deste estudo é a problematização dos museus goianos como 

um lugar que mesmo tentando incluir os grupos de minorias, existe uma exclusão de algumas 

comunidades e a priorização de outras. O museu tem que ser uma instituição que ofereça 

direitos iguais a essas comunidades que são tratadas como subalternas por uma sociedade com 

preconceitos étnicos, machista, sexistas, homofobicas e racistas. 

Com ênfase na minha comunidade LGBT visto que existe uma exclusão dentro 

dos museus goianos, diferente dos outros museus brasileiros e estrangeiros que tem a vertente 

para grupos vulneráveis, ou melhor, grupo de resistência, tal qual a iniciativa do orgulho a sua 

cultura. O museu para a comunidade LGBT seria mostrar o protagonismo da própria 

comunidade que ofereçam múltiplas atividades. 

A comunidade LGBT passa a serem reconhecidos por diversos lugares na cidade 

de Goiânia, lugares que existe a concentração e a ocupação, como por exemplo, boates que 

são ocupados por nós desde épocas passadas. As memórias são contadas a partir de histórias 

dos freqüentadores que fazem parte desses lugares preservando a sua cultura, com danças, 

idiomas, músicas e outros, entendidas e praticadas por nós. 
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É necessário que as participações dos LGBT e das ONGS que os representam façam o papel 

principal não aceitando que outros possuam o direito de contar a historia da minha 

comunidade, pois conseguindo contar o passado com artifícios do presente através da música, 

dança e idiomas utilizados por meio da memória só quem pertence pode contar. 

Durante a minha estadia em Goiânia que faz mais de sete anos consegui 

aprofundar os meus conhecimentos na problemática relacionados aos museus goianos e a falta 

da representação da minha comunidade viva e forte. Em particular, conheci detalhadamente 

os museus Zoroastro Artiaga, Museu da Imagem e do Som (MIS), Museu Antropológico, 

Museu de Arte Goiano(MAG), Museu de Arte Contemporânea (MAC). Tais espaços 

potencialmente não representam a cultura da minha comunidade LGBT. Porém existe um 

grande leque que demonstra a existência do meu grupo na cidade de Goiânia. Salientando a 

importância da cultura existente e que é vista como marginalizada e sem importância para a 

memória da cidade e quiçá do Brasil. O que motivou a escolha do tema à ausência da 

comunidade LGBT nos museus está relacionada por fazer parte desta comunidade levando-me 

a ter um grande interesse em tomar contato com uma área que me é relativamente conhecida. 

Ao entrar no curso de Museologia me abriu ainda, mas para esse aprofundamento e 

conhecimentos dos museus existentes. 

Venho demonstra a exclusão da comunidade LGBT, pois existe um numero 

grande de Gays existentes em Goiânia conhecido por nós como Gayânia, mais do que propor 

que seja representado nos museus garantir que o reconhecimento de uma memória já 

existente, a memória das ruas, do pajubá, da pegação e da luta de sobrevivência de uma 

comunidade que, mesmo que vivendo no país que é um dos que mais mata LGBT no mundo, 

não se acovarda em construir seu patrimônio. 

O motivo ao qual escolho o museu de percurso para a comunidade LGBT está 

relacionado à qual tive a oportunidade de conhecer esse roteiro criado por nós, que boa parte 

fica situado no centro da cidade, um lugar que a maioria dos prédios é comercial, meio vazio a 

noite e é onde o encontro nesses lugares se torna mais freqüentes. 

Durante os anos existentes em Goiânia conheci os museus goianos e não me vi 

representado, porém estive nos lugares Gays de Goiânia e vi minha historia, minha memória, 

minha cultura, minha língua, meus gestos, meu jeito de falar. Entre tantos outros o banana 

shopping, as saunas Três Chic e Thermas, as boates Diesel, Total Flex e The pub, os bares 
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Athena, Bate Papo, os cinemas Cine Santa Maria e Cine Astorentre outros são espaços que me 

senti representado. Tais espaços, potencialmente detentores da nossa memória, venho propor 

como percurso LGBT na presente monografia. 

A proposta de um Museu de percurso LGBT de Goiânia pode atuar em diversas 

áreas no centro e aos seus arredores. Mais do que propor que seja construído um museu neste 

percurso pretende-se, com a proposta, garantir o reconhecimento de uma memória já 

existente. O objetivo desta proposta é mapear e caracterizar a relação entre os locais 

apontados e os freqüentadores. Essa caracterização pode ser um dos meios que serão 

utilizados para mostrar a importância desse espaço para superar a homofobia na cidade e a 

unificação do grupo. Para tal, promove-se um circuito cultural que gere um espaço de 

diálogos e reivindicações em formato de rede LGBT, valorizando seus espaços, por meio da 

memória, havendo assim um fortalecimento do grupo visto como marginal. Acredito que por 

meio da valorização da memória LGBT um confronto mais eficiente contra a homofobia 

possa ser alcançada, gerando diálogos plurais, criando um novo pensamento sobre a 

comunidade LGBT e possa com isso diminuir o preconceito. Pois, como hipótese central 

deste estudo, aposto na força da nossa historia e a resistência na cidade de Goiânia, bem como 

por meio da apropriação de nosso percurso, que a identidade LGBT se fortalecerá. 

O primeiro capítulo desta monografia é feita por uma problemática que é a 

lesbohomotransfobia em Goiânia e todo o Brasil, onde exclui, mata, extermina e tortura a 

comunidade LGBT. No próximo subcapítulo venho escrever a existência da memória LGBT e 

a forma que ela é vista, considerada como uma memória marginalizada, subterrânea, que não 

foi identificada e sequer reconhecida como patrimônio, provando que além da memória 

existente existe a historia de resistência. Este fato reflete a invisibilidade desse grupo. Para tal, 

aproxima-se a discussão de Michael Pollak sobre memória e esquecimento a reflexão 

proposta sobre a comunidade LGBT em Goiânia. O capítulo aposta que é necessário 

estabelecer uma visibilidade marcante no percurso ocupado pela cultura LGBT através da 

museologia comunitária, gerando para esse público alvo um caminho que reflete os mapas 

afetivos da cidade de Goiânia a partir das comunidades diversas LGBT na cidade. É 

necessário que o museu contribua para que as comunidades LGBT possam ter um referencial 

sobre os elementos que norteiam a trajetória a ser percorrido na cidade de Goiânia, 

identificando os pontos de memória LGBT na cidade, com aplicações de pesquisas com a 

comunidade LGBT fazendo o papel protagonista.Realizando a escolha junto com o 
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pesquisador que também faz parte dessa comunidade e sendo praticante desse caminho já 

criado no grupo representado e que o museu de percurso tem como objetivo criar um espaço 

cultural.  

No caminho seguinte, foi feito trabalho de campo de método qualitativo, de cunho 

etnográfico onde a pesquisa inicial foi conseguir protagonistas LGBT através do grupo de 

amigos do facebook, badoo, whatsapp. A etnografia dos percursos foi utilizada múltiplas 

possibilidades de leituras de rotas e paisagens no centro de Goiânia escolhido por nós LGBT 

configurando em tempos e espaços, planejando qual seria o caminho seguido como forma de 

reconhecimento da cidade de Goiânia onde os LGBT estão presentes. Analisando quais 

lugares seriam traçados com a preocupação de que exista a reafirmação da identidade local 

LGBT pelos seus visitantes e o seu sentimento de pertencimento à cidade. 

Após esse pensamento a proposta dos outros integrantes da comunidade foi 

fundamental na escolha do caminho traçado onde a identificação, com as saunas, boates, 

shopping, parques, bares, banheiros utilizando das entrevistas e observação do grupo alvo foi 

de principal preocupação pelo grupo que foi a campo com o olhar focado na musealização. 

Entretanto, a proposta é solidificar os laços de identificação entre os grupos, lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e trangêneros através de um território que é importante para 

comunidade, pois cria um vinculo entre nós, fortalecendo a idéia que temos “de si mesmo” e 

de suas histórias como sujeitos integrados e assim mapeando os lugares construídos por nós 

através do convívio e se tornando espaços de resistências conduzindo na fronteira entre 

temporalidades muito distinta que ressignifica as experiências da vida e as percepções da 

paisagem e possam assim não sofre qualquer tipo de preconceito. Esse encontro “de si 

mesmo” que é a proposta fundamental do trabalho é um processo em andamento e levará 

ainda algum tempo para se construir e fortificar. 

O terceiro capítulo utiliza-se da documentação museologica como forma de 

registro do museu de percurso devido ao levantamento feito na monografia. Essa 

documentação foi escolhida porque melhor identificaria o caminho percorrido pela 

comunidade LGBT com a proposta de mostrar os objetivos do patrimônio material e imaterial 

de uma comunidade que esta sendo exterminada pela homofobia. Ademais, foi necessária a 

utilização do levantamento documental e bibliográfico sobre a comunidade LGBT e os lugares 

freqüentados por nós. A utilização das entrevistas e do trabalho de campo foi necessária para que 
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as opiniões dos verdadeiros protagonistas fossem levadas em consideração. As fichas de 

identificação do patrimônio. 

A proposta deste estudo é fazer com que os museus goianos contribuam na 

aceitação e respeito da comunidade LGBT dentro dos museus levando uma discussão segura 

de uma comunidade que esta sendo exterminada pela lesbohomotransfobia. Para que assim 

possa diminuir o extermínio, na luta sem fim pela igualdade de gênero e sexualidade ao longo 

da historia. Esse museu de percurso não é um museu para os visitantes é para a comunidade 

LGBT de Goiânia, com o objetivo de fazer com que a minha comunidade fale por eles.  Que 

os visitantes sejam da própria comunidade fazendo somente uma leitura pessoal do espaço, 

levando o valor da educação, mostrando a valorização existente do seu espaço. O percurso 

traçado por nós LGBT no centro de Goiânia mostra o tamanho do patrimônio material e 

imaterial, quando demonstra nos prédios a personalidade embutida.  Retirando qualquer um 

dos dois perderia o sentido de existir. Não existe somente o prédio físico vai muito além 

demonstra a forma que vivemos através dos ritos, musicas, danças, performance que existe na 

noite goiana que é vista pelos goianos, mas não é demonstrada. 

Busco também apresentar as principais características da comunidade LGBT que 

possam vir a contribuir em uma reflexão sobre a possibilidade da criação do museu LGBT em 

Goiânia. Para tal, identifica o território percorrido por integrantes das comunidades LGBT no 

centro da cidade, em especial aqueles frequentados por jovens de 20 a 30 anos durante o fim 

de semana. Ao problematizar este circuito como um território de memórias, propõe-se 

entende-lo na qualidade de um território que revela as tramas da lesbohomotransfobia e de sua 

superação na capital do cerrado, propondo esse museu de percurso. 

O interesse neste estudo dá-se a partir da afirmação de que a cidade de Goiânia 

tem um grande numero da comunidade LGBT, marcado pelos costumes, forma de fazer, 

festas, locais, que devem ser valorizados e reconhecidos por sua cultura própria. Para tal, 

possui os seguintes objetivos específicos: 

 1. Analisar a memória, a historia, a cultura, a língua própria para mostra que a 

 comunidade LGBT tem sua própria cultura; 

 2. Mostrar através de estudos o extermínio que vem acontecendo com a minha 

 comunidade LGBT e a problematização da museologia feita em Goiânia, 
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 majoritariamente, ao menos em seus discursos, interessada em se constituir como 

 uma museologia voltada aos grupos das minorias; 

 3.  Apresentar as pesquisas do tema, através do Gênero textual que mostra que os 

 museus precisam que sejam instituições que ofereça direitos iguais a essas 

 comunidades que são marginazadas por uma sociedade com preconceitos étnicos, 

 machistas, homofóbicas e racistas. 

 4. Precisa-se que essas comunidades existam dentro dos museus e que além de 

 existirem sintam-se pertencente, oferecendo múltiplas atividades de inclusão. 

 Com ênfase na minha comunidade LGBT visto que não exista representação 

 dentro dos museus goianos, diferente dos outros museus brasileiros e estrangeiros 

 que tem a vertente para grupos vulneráveis, ou melhor, grupo de resistência, tal 

 qual a iniciativa do orgulho a sua cultura. Havendo uma forma de conscientização 

 do seu grupo de preservar e cuidar do espaço gerando uma melhoria. 

 5. Aplicar procedimentos museológicos na criação do museu de percurso através de 

 registro e organização do caminho opcional feito pela comunidade LGBT, assim 

 como da documentação criada acerca do caminho traçado para orientar sobre a 

 cultura viva no centro de Goiânia; 

  

Buscar demonstrar que o museu LGBT é um percurso vivo sobre memórias e 

patrimônio cultural da comunidade, capaz de modificação enquanto existir.Mostrar a importância 

da sua cultura através do modo de fazer mostrando a importância para a própria história de 

Goiânia melhorando a qualidade de vida, defendendo a dignidade e a luta contra a 

lesbohomotransfobia.Transformar o museu de percurso em um museu reconhecido pela 

comunidade LGBT do Brasil. 

Mostrar a história, a memória, à cultura através do material e imaterial, das origens culturais 

através das festas, da música POP escutada por nós, da cultura LGBT, dos seus saberes e fazeres. 

O presente projeto fundamenta sua perspectiva de abordagem num referencial teórico 

interdisciplinar, calcado em contribuições da história da comunidade LGBT (minha comunidade), a 

memória, a cultura diferenciada e plural, a partir das questões das identidades, grupo de resistência, 

luta de sobrevivência. Levadas a cabo pela revista online de memória LGBT com textos “Patrimônio 
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cultural LGBT e museus: mapeando potencialidades de memória negligenciadas” dos autores Tony 

Willian Boita/ Jean Baptista, o artigo da mesma revista “As relações entre cultura, memória e 

identidade LGBT” de Paulo Coga, e autores como Facchini Regina, Michael Pollak, Silva Ramos, 

Sérgio Carrara, o antropólogo e ativista Luiz Mott, entre outros. 

Nesse sentido, trabalha-se com o conceito do LGBT como comunidade a partir do caráter 

da museologia comunitária que tem como conceito chave a inclusão das comunidades em 

vulnerabilidade nos museus, daí seu acoplamento ao conceito aplicado na mesa de Santiago do Chile 

em 1972, a Carta de Caracas e outros documentos da nova museologia. Entende-se, segundo Marc 

Maureinterpretado no texto nova museologia o que é? 2006 p-01 que a nova museologia é um 

instrumento de desenvolvimento social e cultural a serviço da sociedade democrática. Dessa maneira 

todos os grupos que existem no Estado-nação, possuindo os mesmo direitos e possibilidades de 

consolidação de sua própria cultura e que tenha a necessidade de salvaguarda o patrimônio material e 

imaterial, sem existir uma exclusão. 

A partir desses pressupostos, durante o processo de elaboração a serem exibidas na 

monografia, a museologia tradicional e conservadora e a nova museologia estarão a todo o tempo 

dialogando com a comunidade LGBT e com demais obras de referência hoje existentes no país a 

respeito da minha comunidade e a lesbohomotransfobia. Mostrando o que vem acontecendo e a 

necessidade de socorro. 

Tomados os textos e os conceitos de comunidade como legado do patrimônio cultural 

material e imaterial, as relações teóricas propostas ajudam a construir inter-relações mais concretas 

entre campos de conhecimento antes demarcados por discussão que não existiam. Os “lugares de 

memória”, a linguagem própria, a historia oficial, assumem nessas inter-relações, dimensões mais 

fluidas, pois acolhem sentidos que, sendo específicos de políticas de patrimônio cultural, é também um 

problema social existente. 

O foco desse estudo é a criação do museu de percurso, destaco que os 

procedimentos museológicos adotados são fundamentados na museologia comunitária, onde o 

pesquisador faz parte da comunidade criando a proposta junto com os integrantes LGBT.  

Entende-se museologia comunitária aquela que propõe um museu gerado por 

membros da comunidade, e não agentes externos. Conforme Teresa Morales, a proposta de 

museologia comunitária "combina e integra processos complexos de constituição do sujeito 

coletivo da comunidade, através da reflexão, autoconhecimento e criatividade, processos de 

fortalecimento da identidade, através da legitimação das histórias e valores próprios; 
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processos de melhoramento da qualidade de vida, ao desenvolver múltiplos projetos no 

futuro, e processos de construção de forças através da criação de redes com comunidades 

afins. É um processo coletivo que ganha vida no interior da comunidade e por isso podemos 

afirmar que é um museu” da comunidade, não é elaborado fora “para” a comunidade. “O 

museu comunitário é uma ferramenta para avançar na autodeterminação, fortalecendo as 

comunidades como sujeitos coletivos que criam, recriam e decidem sobre sua realidade” 

(MORALES; OCAMPO, 2004). 

Considera-se comunidade LGBT como uma comunidade com “história e memória 

distinta de outros grupos sociais”, herdeira de “fragmentos das gerações anteriores” em 

virtude da violência, que nos caracterizam “como uma comunidade sem memória, o que 

contribui para nossa vulnerabilidade social” (BOITA, BATISTA, 2015, p.7). Desta forma 

tanto a monografia e o museu de percurso vem afirmar que existimos e que nossa memória 

nos fortalece como grupo social diminuindo a vulnerabilidade social e o fortalecimento do 

nosso grupo. 

Para dar conta dessas relações, os procedimentos de pesquisa envolveram a saída 

de campo, realização de entrevista online, levantamento bibliográfico e levantamento 

documental: 

Saída de Campo: A pesquisa foi feita por via online por pessoas do meu grupo 

de amigos do facebook, badoo, whatsapp redes virtuais que iriam comigo fazer esse caminho 

e teria o cuidado de colocar esse olhar do que seria musealizado. No trabalho de campo 

comecei a planejar qual seria o caminho seguido e porque ele foi escolhido.  Analisando 

quase como um mapa memorial comecei a pensar sobre quais lugares seriam traçados. Após 

esse pensamento a proposta dos outros integrantes da comunidade foi fundamental na escolha 

do caminho traçado. Fizemos o caminho normalmente por fazer parte da comunidade não 

necessitava conhecer o espaço porque já nos pertence, porém fomos com um olhar 

diferenciado e focado na musealização. 

Levantamento bibliográfico: pesquisa sobre LGBT lesbohomotransfobia 

existente no Brasil, memória, museologia comunitária e museu de percurso, acerca da  

Cultural matéria e imaterial, em especial, a museologia comunitária e a inclusão dos grupos 

em vulnerabilidade e,por fim, referências acerca da construção de discursos de museus de 

percursos que deram certo para as outras comunidades em vulnerabilidade; 
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Levantamento documental: consulta e organização dos catálogos, panfletos e 

anúncios dos lugares materiais da comunidade LGBT, particular paginas de internet de 

anuncio desses lugares, envolvendo imagens da sua cultura, fotografias e artigos de jornais 

que registraram alguns desses espaços utilizado por nós; 

Realização de entrevistas: Foram feitas as entrevistas via online pelo facebook a 

qual 20 pessoas entre 20 e 30 anos, divididos entre 10 gays, 8 lésbicas e 2 travestis 

responderam no dia 22 de Dezembro  com 4 perguntas básicas para a nossa comunidade, as 

perguntas foram feita por nós: 

A primeira pergunta consiste em “você acredita que nossa comunidade tem 

cultura própria”?90% responderam que sim 10% que não. A segunda pergunta era se “você 

acredita que é necessário conservar o percurso onde existe o movimento LGBT”?75% dos 

participantes responderam que sim 25% que não. A terceira pergunta foi se “você acredita que 

nossa comunidade sofre homofobia no centro de Goiânia”? 100% dos entrevistados 

responderam que sim. A ultima pergunta é se você já visitou um museu tradicional em 

Goiânia?30% responderam sim os outros 70% não. 

No dia 10 de Janeiro foram feitas entrevistas online com perguntas abertas via rede social 

“facebook”a qual outras 20 pessoas responderamdividido entre 14 gays, 4 lésbicas entre 20 e 

30 anos.  Como seria um museu LGBT em Goiânia?O que não poderia faltar em um museu 

LGBT?As respostas como seria o museu LGBT e o que não poderia faltar se resume 

primeiramente entender que existem várias vertentes dentro do grupo se dividindo em uma 

série de subculturas, levando em consideração essa diversidade de expressão de cada sigla da 

comunidade, mas, existem em todas elas elementos comuns de expressão que vai do direito 

humano a visibilidade da comunidade e o combate a opressão social através da sua própria 

cultura. 

Com base nos questionários criou-se uma documentação fotográfica da cultura 

material e imaterial da comunidade LGBT nesse espaço através do trabalho em campo. A criação 

do mapa de identificação desses pontos de cultura, os catálogos detalhados dos locais escolhidos 

pela minha comunidade como cultura. No que se refere a esse processo de produção e registro, 

vale destacar que como membro da comunidade participo desde minha chegada a Goiânia e posso 

falar com clareza que esse espaço necessita e busca a sustentabilidade de um roteiro motivando 

o uso cultura e social pelo meu grupo. São estimuladas atividades econômicas associadas aos 
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lugares de freqüentação desse grupo, fortalecendo as estruturas turísticas locais como o 

turismo gay friend utilizados em outros lugares no Brasil e outros países. Conjuntamente esse 

projeto incentiva aos grupos LGBT sentirem pertencentes a esses lugares cultivando nesses 

grupos uma postura de zelo com os lugares marcados como espaços culturais. 

 

CAPÍTULO I 

A memória e o esquecimento e a sua afirmação através do movimento social 

 

A memória LGBT continua passando por uma resistência que atravessou épocas 

para mostra a sua cultura, sendo marginalizada conhecida como a memória subterrânea. No 

Brasil na década de 70 com o Grupo de Afirmação Homossexual, de São Paulo juntos com 

outros grupos como Feminismo e movimento negro contemporâneo começam a ganhar 

visibilidade. O projeto foi marcado por estratégias de politização de associações e guetos 

sobre questões homossexuais. Reivindicando direitos universais e civis através de ações 

políticas que voltasse ao grupo de forma mais ampla, foi exatamente com o final da ditadura 

militar que o movimento homossexual ganha ênfase em sua luta. Como primeira forma de 

demonstração da sua existência dentro da sociedade. Os pequenos jornais escrevem pela 

primeira vez sobre a existência de homossexuais e suas demandas que eram distribuídas em 

bares, fã clube e bailes de carnaval onde homossexuais se encontravam. 

“Há um primeiro encontro de homossexuais militantes no Rio de Janeiro, em 

1979, cujas resoluções foram: a reivindicação da inclusão do respeito à 

"opção sexual" - o próprio movimento ainda falava em "opção sexual" nesse 

momento - na constituição federal; uma campanha para retirar a 

homossexualidade da lista de doenças, ou seja, a luta contra a patologização; 

e a convocação de um primeiro encontro de um grupo de homossexuais 

organizados, o que aconteceu em abril de 1980, em São Paulo”. (Facchini, 

2.001,p.3-8) 

A comunidade LGBT passou por momentos dolorosos em sua historia. Como 

mesmo o surgimento da AIDS e a forma que foi divulgada, colocando o Homossexual como 

único reprodutor do vírus. Vendo se criar políticas públicas de enfrentamento á epidemia 

somente para esse grupo. Excluída socialmente na historia oficial sendo vista muitas vezes 

como marginais. Sua memória sendo desprezadas por todas as classes dentro da museologia, 
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até mesmo da classe social, mostrando que o conservadorismo dessa área ainda continua 

mesmo quando se diz em museologia social. 

“Nos anos oitenta, com o advento da veiculação da AIDS como uma doença 

de "gays", verificou-se o crescimento da discriminação  e da violência física  

contra travestis e homossexuais.Foram tempos muito duros, onde assistiu-se 

reiteradas e rotineiras práticas e violações de direitos pessoais e civis, 

inclusive por parte de médicos e de mais profissionais da saúde. Essa onda 

de exacerbação discriminatória ficou conhecida como A Terceira Epidemia. 

Durante toda a década de 1980 se verificaram muitos casos de assassinatos 

de travestis e gays, talvez iniciando o processo de extermínio sistemático que 

assistimos até os dias que correm”. (COLAÇO, 2012.P.01). 

É importante preocupamos com a conservação e a legitimidade desse grupo que 

vem lutando tantos anos pelos seus direitos, o museu poderia trazer novas maneiras 

esquecidas de um passado pleno de dignidade, acabando com o preconceito existente na 

sociedade tão pluralista no Brasil. A importância dos museus é desconhecida por uma grande 

parte da população, apesar de serem centros difusores de conhecimentos relevantes sobre o 

nosso mundo. A função dessas instituições vai além de simplesmente expor independente de 

suas características, são locais de disseminação de conhecimento, descoberta de novos saberes 

e de reflexão, sendo inacreditável com tantas políticas públicas criadas para determinados 

grupos LGBT´S a museologia social ainda não se despertou em preservar tal memória.·. 

1. Tenho comunidade LGBT o bastante para fazê-la doce, as memórias para fazê-la forte e a 

esperança para fazê-la feliz. 

 A memória é de fato um estoque do que poderíamos ter necessidade de lembrar. 

Porém, é impossível lembramos todas essas memórias, por esse motivo a história- memória 

anda de mãos dadas, para alguns estudiosos como Pierre Nora que cita Leibniz em 1993 essa 

memória é conhecida como a “memória papel”. Os locais que a memória toma lugar são os 

museus, Bibliotecas mostrando que a historia não é suficiente e com esse pensamento 

enriqueceu esses locais. Os vestígios deixados pela memória fizeram com que obrigassem á 

acumular religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursos, onde se 

deve guarda a memória junto com a história, criando-se a preocupação de serem musealizados 

todos os vestígios. Diminuindo e desacelerando a destruição da memória, deixando de ser 

somente a historia dos vitoriosos e passando a ser a memória desses grupos que muito resistiu, 

tendo assim uma democratização da história, como quer Nora:   

http://www.estantevirtual.com.br/q/herbert-daniel-richard-parker-aids-a-terceira-epidemia-ensaios-e-tentativas
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“Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de 

arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura simbólica. 

Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de aula, um 

testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na categoria se 

for objeto de um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que parece o extremo 

de uma significação simbólica, é, ao mesmo tempo, um corte material de 

uma unidade temporal e serve, periodicamente, a um lembrete concentrado 

de lembrar. Os três aspectos coexistem sempre (...). É material por seu 

conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois garante ao mesmo tempo 

a cristalização da lembrança e sua transmissão; mas simbólica por definição 

visto que caracteriza por um acontecimento ou uma experiência vivida por 

pequeno número uma maioria que deles não participou.”. (NORA 1993, 

p.21-22). 

Com a memória sendo preservada da mesma forma que a história, ou melhor, 

sendo preservadas juntas em novas abordagens, nasce a preocupação da diversificação do que 

é preservado começando a escrever sobre as populações e comunidades em situação de 

vulnerabilidade. Deixa-se, com isso, de ser uma história contada por outros e sendo uma 

memória coletiva da própria comunidade, existindo participação efetiva dos grupos de 

resistência, ressignificando e reapropriando essa memória através do patrimônio histórico-

cultural e natural. Esse processo ganha força através do reconhecimento dos diferentes tipos 

de memórias, de saberes e fazeres fora da universidade, sendo visto como uma memória 

plural de expressões socioculturais. 

A Nova Museologiase apropria dessa vertente com o fundamento de classificar e 

reconhecer a necessidade de museus que estejam juntos com essas comunidades, sendo 

criados,Museologia Comunitária, os Ecomuseus, os Museus de Vizinhança, os Museus 

Periféricos entre outros, utilizando das práticas justificadas em documentos como a Mesa de 

Santiago do Chile de 1972, a Carta de Caracas e a Mesa de Quebec, Declaração de Oaxtepec 

de 1984, documentos internacionais que mostra a necessidade da museologia voltada para os 

grupos de resistência. Ampliando o campo de área de pesquisa voltada as comunidades em 

situação de vulnerabilidade abrindo um leque de práticas em defesa do patrimônio histórico-

cultural e natural com a participação efetiva dos grupos de resistência. Sobre isso, diz Maria 

Dias: 

“A nova museologia surge na década de 60 e 70 mais precisamente se fala 

publicamente pela primeira vez na mesa redonda de Santiago do Chile em 

1972. Segundo o texto de Marc Maure, ‘a nova museologia é um 

instrumento de desenvolvimento social e cultural a serviço da sociedade 

democrática’. Dessa maneira todos os grupos que existem no Estado-nação, 

possuem os mesmo direitos e possibilidades de consolidação de sua própria 

cultura, sem existir uma exclusão”. (DIAS, 2006,p.01)  
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Descartamos aquilo que não nos serve ou não queremos lembrar. A memória não 

se faz espontaneamente, ela necessita de agentes e suportes, e os museus podem ser lidos 

como estes elementos que sinalizam algo sobre aqueles que os constroem e os mantém. E 

também sobre os que os modificam ou os renegam e destroem. 

Como se percebe, a museologia social veio com o objetivo de incluir a memória 

desses grupos. Enquadrados no perfil do excluídos socialmente na história oficial sendo visto 

muitas vezes como marginais, conhecida como as memórias subterrâneas tem ênfase na 

história oral opondo-se a história oficial que se enquadra na escrita de documentos oficiais, a 

memória não se faz espontaneamente, ela necessita de agente e suportes e essas abordagens 

tem ênfase nas iniciativas da história cultural entre outras. A partir desse ponto se tem uma 

alteração de como lidar com as comunidades vulneráveis que tratam os fatos sociais como 

coisas. A memória esta ligada diretamente á um conflito diferente da historia oficial que 

existe somente ela, sendo necessária que exista uma negociação entre a memória social e a 

memória individual é nesse conflito que os objetos de pesquisa são escolhidos, pois existe 

uma negociação para que a memória se beneficie das outras havendo assim uma base comum. 

“A museologia social fez com que os profissionais dos museus e as 

universidades que tem parcerias no campo de pesquisa social voltada para a 

área da museologia, marcassem presença entre populações periféricas, 

indígenas, quilombolas entre outros grupos de minorias que existam a 

necessidade de salvaguarda o patrimônio material e imaterial, essa conexão 

de saberes sociais faz com que as universidades transformem em um 

conhecimento pluriversitário contra a hegemonia tendo uma relação 

universidade e comunidade voltada para um conhecimento adquiridos pelas 

duas partes, onde a comunidade tem o papel principal não sendo tratada 

como coadjuvante buscando uma participação ativa e essencial da 

comunidade criando uma coesão social”. (SANTOS, 2007, p.05). 

A memória dos grupos deresistências é vistos muitas vezes como memória 

proibida por uma sociedade que tende manter os parâmetros hegemônicos ligado muitas vezes 

a dominação de uma classe social, o que faz com que essa memória seja muitas vezes 

clandestina. Existem outras áreas que tende a quebra esses paradigmas como a área cultural, 

os meios de comunicação, cinema e a pintura, rompendo o tabu e os grupos podendo mostrar 

essa pluralidade de memórias. Reivindica-se, com isso, seu lugar na sociedade como os 

espaços públicos mostrando como é negociável. 
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1.1. O Pajubá: A língua viva dos gays 

A comunidade LGBT é vista como uma comunidade subalterna, como tantas 

outras, criou a sua cultura, seus meios de comunicações, o jeito de se vestir criando sua 

própria moda, o jeito de falar, seus gestos entre outras. Um dos meios de comunicação foi à 

linguagem, conhecido como o pajubá que são palavras de origem materna africana, contudo 

incorporando novas palavras e novos sentidos com expressões próprias dessa comunidade 

enriquecendo essa linguagem, onde a identidade cultural através da comunicação se 

transformou em uma identidade social traçada por uma linguagem comum aos LGBT, 

reforçando o pensamento de que esse grupo existe em um contexto cultural próprio. 

O pajubá é a língua gay conforme Mílton Ribeiro Filho e Sandra Palheta no artigo 

ser ou não ser? Os gays em questão: Uma leitura Antropológica das gírias utilizadas pelos 

homossexuais de Belém-PA. A origem desse dialeto LGBT parte de dois povos africanos que 

são trazidos para o Brasil conhecidas como Nagô e o Iorubá e configura as expressões do dia 

a dia dessas tribos, contudo a maioria da origem das suas palavras é desconhecida para o 

grupo LGBT como também para os grupos de raiz africanos. 

Quando adaptadas para a linguagem da comunidade LGBT além de ter uma nova 

nomenclatura se tem um novo significado, um exemplo é oco utilizado por nós – cafucú 

utilizada pelas tribos africanas - homem utilizada pela língua portuguesa, erê - amadê- menino 

ou homem muito novo, amapo – mapô - mulher (Ribeiro, da Silva Filho, Junho de 2013, pag 

30). Essa apropriação dialética aconteceu porque a comunidade era entendida por religiões de 

origem africana candomblé e Umbanda dessa forma sentindo pertencente a um grupo. 

Com o passar do tempo o vocabulário foram se adaptando ganhando novos nomes 

como ‘’Aloka’’,‘‘Boy magia’’,‘‘beecha’’,‘‘maricona’’ “bill, bi e biba entre outras se 

transformando em algo comum socialmente, sendo compostas por vários termos adicionados 

com o tempo através das mídias e do estrangeirismo”. 

“Assim como acontece no Universo Heterossexual, os indivíduos do 

universo gay também se dividem em incontáveis “tribos”, onde 

encontram pessoas com quem possam dividir similaridades de estilos 

e gostos. Da mesma forma que, por razões de identificação cultural, 

um ser heterossexual pode em nada se familiarizar com um com outro 

ser heterossexual, o mesmo pode acontecer entre dois indivíduos 

homo. O que percebe é que o fato de uma pessoa ter preferência 

sexual por alguém do mesmo sexo não a classifica automaticamente 
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como individuo do mesmo circulo social de outra pessoa que sinta o 

mesmo desejo”. (TAMIRES, MONIQUE , THAÍSA 2007,p.01).  

No decorrer do tempo as classes subalternizadas constroem seus grupos sociais, 

subdividindo-se surgindo várias linguagens semânticas baseadas nas linguagens já existentes. 

Isso acontece com a comunidade LGBT usufruindo da língua africana.  Com essas 

subdivisões outros valores foram preservados como a cultura, a culinária, as roupas, os gestos, 

surgindo uma identidade cultural e social que diferencia esses grupos dos outros. Em 1970 

Ferdinand Saussure discutindo a definição de linguagem, escreve que quando social é a 

língua, ou seja, utilizada por várias pessoas e a fala é o ato individual, e unindo-se os dois 

adquire-se a linguagem. Segundo o próprio Saussure.  

DICIONARIO PAJUBÁ 

 

A 

 AMAPO OU MAPO- mulher ou 

menina 

 ACUÉ- dinheiro (homem do 

dinheiro) 

 ACUENDAR- fazer (pegar homem 

ou rapaz) 

 ALIBAN- policia 

 ARÔ- dinheiro 

 Arrasou! - Expressão de admiração 

em relação a um ato bem-sucedido.  

 Abalou - O mesmo que arrasou. 

B 

 BABADO- o que esta 

acontecendo? 

 BABADEIRA- travestis que 

arruma confusão 

 BAFÃO- confusão 

 BARBI - Homem homossexual 

malhado e afeminado. 

 BEE – Homem homossexual, 

abreviação de “bixa”; ou 

simplesmente uma forma de se 

referir a alguém durante uma 

conversa. 

 BIBA- Homem homossexual. 

Designação carinhosa. 

 BONECA- travesti 

 BOFE- homem ou rapaz 

C 

 CAFUCÚ – Indivíduo grosseiro, 

selvagem, roceiro, peão. 

 CARÃO - Fazer pose, ser esnobe, 

debochar. 

 CHANAM- cigarro 

 COLAR VELCRO- Ato sexual 

entre duas mulheres. 

 COLOCAÇÃO – Ficar alterado por 

uso de bebida alcoólica e/ ou 

drogas. 

 CHUCA- lavagem intestinal 

 

 

D 

 DESACUENDAR- sair fora 

 DADEIRA–Que gosta muito de 

assumir a passividade. 

 DAR PINTA – O mesmo que dar 

bandeira. 

E 

 EDI- Ânus 
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 EQUE- truque, sacanagem 

 ELZA- roubar, assaltar 

F 

 FAZER – Transar 

 FAZER A ANGÉLICA – Ir de táxi. 

 FAZER A KÁTIA – Fingir de cega 

 FAZER A LÔCA – Ter uma 

atitude não muito bem aceita 

socialmente. 

G 

 GAYZINHA- Homem 

homossexual afeminado. 

 GONGAR – Derrubar; torcer 

contra; ridicularizar. 

 

H 

 HORRORES – O mesmo que beber 

muito 

 HT – Heterossexual 

M 

 MALA - Órgão genital masculino, 

quando marcado na calça. 

 MARICONA - Homem 

homossexual com mais de 50 anos, 

o mesmo que “bixa velha”. 

 MONTADA – Bastante arrumada, 

produzida ao extremo. 

 MICHE- garoto de programa 

N 

 NECA- pau, pinto 

 NECÃO – Órgão genital masculino 

de tamanho avantajado! 

 NHAÍÍÍ? - Expressão de 

cumprimento. O mesmo que “Olá, 

como vai?”  

 

P 

 PAJUBÁ – Dialeto falado pela 

comunidade gay e simpatizante. O 

nome vem das línguas africanas e 

começou a ser usado pelos 

travestis. Também conhecido como 

bajubá. 

 PEGAÇÃO – Sexo anônimo, sem 

compromisso. 

 PARÔ TUDO! - Expressão de 

admiração sobre algo que seja 

bonito ou um ato corajoso. 

PÃO COM OVO – Pessoa pobre, 

tanto economicamente como 

culturalmente.  

 PICUMÃ – Cabelo. 

 

S 

 SABÃO – Esfrega-esfrega entre 

duas pessoas, sem penetração. 

 SAIR DO ARMÁRIO – Assumir a 

homossexualidade. 

 SAPA – Mulher homossexual. 

U 

 UO- tudo de mal 

V 

 VERSÁTIL- Homossexual que 

gosta de ter tanto o papel de ativo 

como de passivo. 

 VIRAR- Passar da condição de 

heterossexual para homossexual ou 

vice-versa. 

 

 

 

 

 



22 
 

1.2 A homofobia destruindo os nossos heróis e a alegria está na luta, na tentativa e na vitoria 

dos poderes da minha comunidade. 

 As cores que nos representa é a do arco-íris. Ele expressa a alegria que existe em 

cada cor. Porém, hoje a cor que mais nos representa é o vermelho de cada LGBT morto por 

homofobia no Brasil, que é uma sociedade machista e homofóbica. O que nos representa hoje 

são os meios de comunicação que não nos levam a sério e nem nos representa, brincando e 

fazendo graça de cada LGBT, não existindo discussões seguras sobre a minha comunidade. 

 Somos heróis iguais aqueles da minha infância que lutam contra os vilões. O meu 

vilão é a homofobia. Usamos capas da invisibilidade contra o homofóbico, usamos a visão de 

raios-X para ver através das paredes dos preconceitos, usamos a velocidade da luz para não 

morrer e ser espancados e até usamos a leitura da mente para saber como agir e falar com as 

pessoas, mas, mesmo com todos esses poderes, estamos perdendo para o vilão que exclui, que 

mata, extermina tortura sem clemência os seus heróis.  

 “segundo Cazuza e Roberto Frejat, Ideologia, Salvador, Som Livre, 1.988,“Os 

meus heróis já morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia eu quero uma 

para viver”, mas os meus não morreram de overdose foram mortos ou se mataram, porque ser 

heróis todos os dias não é uma tarefa fácil, pois os inimigos continuam no poder com toda 

força e violência. 

Heróis onde as diferenças são apenas diferenças, andando de braços dados com 

todos que sofreram o preconceito. Queremos a liberdade tão sonhada, não querendo o direito 

dos outros, queremos é o direito que é nosso e junto com isso o direito de ser feliz. Segundo o 

Grupo Gay da Bahia (GGB) nas estatísticas coletadas por eles, mostram a morte e a crueldade 

no Brasil. Considerado como um dos países mais violentos para meus heróis. Morre um 

LGBT a cada 36 horas, pesquisa realizada em 2014 pela Universidade Federal de São Paulo. 

A morte, a dor e o sofrimento enfrentado por nós LGBT é algo comum nos nossos dia a dia, 

perdemos amigos, conhecidos, pessoas que amamos sem ao menos saber por que tanto ódio 

pelo diferente. 

“Segundo seu fundador, o antropólogo e ativista Luiz Mott, desde 1980 o 

GGB passou a arquivar informações sobre violência contra homossexuais, 

tendo reunido o registro documentado de assassinatos “onde explícita ou 

indiretamente, o motivo da morte foi a condição homossexual da vítima”10 

(MOTT, 2002). Esses registros, formados na sua grande maioria por notícias 
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publicadas em jornais, e secundariamente por comunicação de militantes, 11 

foram divulgados por meio de dossiês que se tornaram célebres e permitiram 

conhecer e denunciar crimes violentos contra homossexuais, sobretudo a 

partir dos anos 1990. Em grande medida, as denúncias sistemáticas de 

assassinatos de homossexuais estimuladas pelo GGB ajudaram a romper o 

silêncio sobre o assunto. (RAMOS, CARRARA, 2006, P.6). 

Em casa, nas escolas, nas ruas, somos criados para serem homens que gostam de 

mulheres e mulheres que gostam de homens, quando esse padrão se quebra, gritos, agressões 

e a morte se aproxima para nós LGBT. Desprezados pela própria família, amigos, parentes, 

nesse momento o preconceito existente aparece, esquecendo que o respeito é um direito 

universal, desta forma não a necessidade de se pedir e muito menos conquistar algo que já é 

nosso. Os gritos de aceitação estão em todos os lugares, os negros gritam contra o racismo, os 

indígenas gritam contra o preconceito, os nordestinos gritam contra a xenofobia, a mulher 

grita contra o machismo, mas as pessoas não foram ensinadas a aceitar o diferente, temendo e 

reprimindo com atos violentos. As lutas continuam mais fortes para quebra o machismo como 

um cristal. 

CAPITULO II 

O caminho de todas as cores e o circuito do Arco-Iris 

O trabalho de campo inicia-se procurando quais as pessoas do meu grupo de 

amigos do facebook, badoo, whatsapp rede virtual que iriam comigo fazer esse caminho e teria 

o cuidado de colocar esse olhar. Na procura dessas pessoas encontrei 10 amigos que se 

encaixava na minha proposta tornando se colaboradores do projeto de museologia 

comunitária. Estão entre eles gays, lesbicas, alguns amigos, irmão, amigos de uma noite e 

outros somente do facebook. A análise desse percurso é feito por um grupo de gays e lésbicas 

entre 20 e 30 anos, com uma renda per capita de até dois salários mínimos. Em sua maioria 

são estudantes e trabalham em call Center ou shopping.  

O percurso é feito no final de semana, com variações de horário conforme os dias. 

Vestimos nossas roupas estilosas, usamos o perfume de fragrância que atraiam a outros, 

estamos prontos para arrasar na noite.Após encontrar o grupo que iria comigo fazer esse 

roteiro, comecei a planejar qual seria o caminho seguido e porque ele foi escolhido.  

Analisando quase como um mapa memorial comecei a pensar sobre quais lugares seriam 

traçados. A região central de Goiânia é historicamente freqüentada por nós LGBT, divididos 

muitas vezes por espaços físicos onde cada letra dessa comunidade enorme se encontra. 
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A primeira reunião foi realizada via virtual e foi feito um convite para os amigos 

fazerem esse caminho, no dia vinte e seis de Maio de 2014. Nesta entrevista, a minha comunidade 

relatou que não entendia bem o que iria fazer. Destacando que não havia pensado sobre a cultura e 

a importância desses patrimônios para a nossa comunidade. A segunda entrevista foi efetuada no 

dia doze de Junho de 2014, também virtual pelo facebook, abordando o dia e à hora para fazer o 

caminho percorrido por nós. Foi decidido fazer esse caminho sem alterar nada do cotidiano, 

decidindo ser feito no final de semana a noite que é do nosso costume com um olhar voltado para 

a cultura viva da nossa comunidade.  

Os percursos se encontram no centro de Goiânia delimitado por nós LGBT, um 

lugar que os encontros são feitos a noite, esses pontos são divididos aonde o grupo interessa 

estar, pois, existe um leque grande de opções para o meu grupo. A saída em campo foi no dia 

14 de Junho às dezenove horas, foi feito a pé, inicialmente passamos pelos cinemas, Cine Santa 

Maria e Cine Astor que começam o movimento quando o sol se põe, pelo Banana Shopping 

que o encontro antes da balada é freqüente, as saunas Três Chic e Thermas acontecendo mas 

cedo para dá aquele UP noturno. Saem desses espaços indo direto para curtir uma baladinha 

noturna nos bares Athenas, Bate papo. Nas altas horas da noite as boates Disel e Total Flex 

pegam fogo.  

Entre o escuro e o abandono dos prédios comerciais, a lua e as estrelas iluminam o 

espaço dando um brilho de mistério desconhecido na correria do dia, e os sons que se escutam 

são desses lugares (bares, boates) um pop de inicio de noite que mostra que o tempo restante 

nesse espaço será pequeno para tanta diversão. Quando se avista o efeito das luzes na porta 

desses espaços se misturando com as cores do céu a lua e as estrelas, e a escuridão da noite 

mostrando aquele charme noturno. 

O campo de investigação são momentos vividos por mim e por amigos de outras 

histórias e aqueles que são amigos de uma noite. O objetivo é mostrar que existem esses 

espaços que nos pertencem. As questões que venho a entender como freqüentador é o 

pertencimento e reconhecimento de indivíduo em coletivo. A questão levantada não é de 

determinação, mas de relação das pessoas ao seu espaço material e a preservação da sua 

cultura e, por conseguinte, sua segurança física. 

O objetivo desses caminhos feito por nós é passar por esses espaços, a cada 

ambiente notamos o quanto são diferentes as pessoas que o freqüentam. Os espaços são 
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plurais tanto na estrutura física como na personalidade de seus freqüentadores, a forma de 

vestir, falar e de paquerar. Não raro, encontramos a bandeira do arco Iris com o objetivo de 

mostrar a felicidade de cada cor e a diferença que existem.  Através dessa caminhada e as 

novas observações que foram feitas chegamos á mesma opinião o grupo é diverso e existe 

uma trajetória criada por nós e que praticamos sem perceber. Outra opinião que foram 

majoritárias é que existe um patrimônio nosso e que devemos reconhecer que existe e 

fazemos parte integrante do patrimônio. 

No dia dezenove de Setembro marcamos um novo encontro para visitar os 

espaços existentes e que as pegações funcionam de dia, mostrando que o leque de opção não é 

oferecido somente à noite. Durante o dia, funcionam as saunas e os cinemas, lugares 

fechados, onde gays de meia idade, garotos de programa ou jovens se fazem presentes. 

Porém, os grupos que integraram a pesquisa deste estudo preferem trocar o dia pela noite e a 

diversão, de fato, começa somente quando o sol se põe. Esse grupo entre 20 e 30 anos saem 

de dia para fazer pegação nesses espaços esporadicamente, somente quando se tem dinheiro 

suficiente para curtir o dia e a noite ou quando se é convidado por parceiros que preferem o 

dia. As formas de divertimento são muitas, porque os espaços oferecidos têm do bar com 

músicas para beber algo e dançar, lugares para o sexo seguro (dark room, quartos reservados, 

chuveiros para o banho, salas de filmes pornôs) Porém essa pegação se aumenta com a noite 

até as vinte e duas horas que é o horário que o shopping fecha. Após esse horário as pegações 

em bares e boates modificam não havendo o sexo como algo primordial, surgindo ás 

conversas, a dança e a conquista o que não acontece com as pegações diurnas o sexo sempre é 

o prato principal. 

2.1 O caminho dos brilhos e da felicidade escolhido pela minha comunidade 

 O Banana shopping foi escolhida como início do percurso por ser de longe a 

resposta mais ouvida por nós LGBT como um shopping gay, essa classificação já existe há 

muito tempo. O lugar é sempre cheio por existir uma escola próxima e os alunos gays saírem 

das aulas passarem por lá, outro motivo para tantos freqüentadores gays é a sauna Três chic 

ficar de frente, as pessoas vão muitas vezes ao shopping para encontra parceiros para a sauna. 

São dois pontos diferentes shopping e sauna, mas o tempo todo conversa, o público da sauna 

são pessoas mais velhas procurando gays mais novos e aonde seria o melhor lugar do que o 

shopping e os gays, mas novos procurando alguém para paquerar. Dentro do Banana shopping 

existem as pegações mais perigosa que se enquadram como a linha banherão, essas práticas 
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são freqüentes e é feita na maioria por gays masculinos e algumas vezes por lésbicas, essa 

pegação é de conhecimento de todos no grupo gay, ficou tão frequente que os heteros sexuais 

descobriram e foram colocado cartazes de aviso e seguranças na porta dos banheiros, para os 

gays mas corajosos isso não intimidou a sua pegação. 

A sauna Três Chic é um espaço que oferece Sauna a Vapor, sauna seca, american 

bar, sala de leitura, sala de descanso, sala de vídeo, sala de TV, cabine e darkroom é freqüentado 

por um público novo que querem sexo sem compromisso em um espaço destinado para que 

isso aconteça não se esquecendo da comodidade e elegância do espaço, para o público mais 

reservado existe a sauna Thermas, um lugarzinho escondido próximo à Banana Shopping, 

somente duas ruas os separam, essa sauna é conhecida por nós como uma sauna freqüentada 

por pessoas mais velhas e garotos de programas, então o público que fez esse roteiro foram 

pela primeira vez ou poucas vezes e esse estabelecimento. 

Para o público que gostam de um cinema existem dois: Cine Santa Maria e Cine 

Astor, os filmes são pornôs héteros e homossexuais a escolha são dos clientes, os cinemas são 

abertos das nove horas da manhã até as vinte e duas horas da noite, começandoferver de 

pessoas a partir das dezoito horas que é um público que estão saindo do trabalho, das escolas 

e esse movimento vai até a hora de fechar. Os prédios dos dois cinemas são no estilo arte 

déco, um dos prédios, mas antigos da cidade e as ruas são estreitas não sofrendo 

transformações com a evolução da cidade. 

A maioria do público que saíram das saunas e dos cinemas gostam de ir aos bares 

Bate-papo que fica uma rua abaixo do Banana Shopping, esse bar é mas antigo que a própria 

construção do shopping. O bar é aberto e as mesas ficam na calçada dividindo com mais dois 

bares que não é classificado por nós como um bar gay. Esse bar ganhou o conhecimento de 

“bar gay” por causa do dono do bar ser simpatizante da causa e não ver problemas de caricias 

entre pessoas do mesmo sexo, esse bar foi passado de pai para o filho que continuou seguindo 

o mesmo caminho sem preconceitos. 

Atravessando a Avenida Goiás (avenida principal da cidade de Goiânia), 

encontra-se o Yes bar, novo na cidade, o prédio é antigo que passou bares conhecidos, as 

estruturas do bar sofreram alterações com o intuito de ter conforto abrindo espaços dentro 

com janelas pretas e fora ficam mesas para os gays que gostam de um ar fresco e a 

paqueração nesse espaço vai até as 4:00h da manhã. 



27 
 

Perto da praça cívica, ao lado do correios de Goiânia encontra-se o bar Athena, 

freqüentado por um público entre 20 e 30 anos é um pub de estrutura nova, que ao mesmo 

tempo é um bar e uma pequena boate. O público gosta do espaço por ser apertado onde não 

tem como perder seu paquera de vista, as bebidas são geladas e o público de varias classe 

social, esse bar é conhecido por nós por fechar mais tarde chegando a ficar até as seis da 

manhã. 

O público costuma sair dos bares e irem para as boates, muitas vezes com seu 

paquera da noite que encontrou nos bares ou podem ir para encontra novos parceiros. As duas 

boates que são conhecidas em Goiânia e fora do estado é a Disel pela sua história de tempo 

que existe, pelo público que são de fora ir visitar, pelas pessoas que gostam de open bar e 

camarote. A música tem a pegada electropop conhecido como a pista mais fervida da cidade e 

as pessoas que gostam vão apreciar. O lugar é de fácil acesso, pois é ao redor do centro em 

um dos setores mais rico da cidade o setor Oeste, a estrutura do prédio tem tudo do que a de 

moderno, uma escadaria de cerâmica branca e corrimões, que serviria para qualquer diva 

desfilar, com dois andares o primeiro é o camarote e o segundo a pista de dança com o bar, na 

pista de dança encontra-se um palco que às trêshoras da manhã tem show de striper na 

maioria das vezes masculinos é um dos lugares LGBT que ainda ver travestis freqüentando.  

A boate Total Flex fica próxima a Disel, dividida por uma praça e algumas ruas, essa boate é 

uma das mais velhas da cidade passando por várias transformações, inclusive o nome, essa 

boate é conhecido pela diversidade do público, das transexuais, as travestis, gays e lesbicas 

convivendo no mesmo espaço, essa boate é open bar sem existir camarote, são para todos, 

paga o preço na entrada e bebe a noite toda. O som é tocado por um DJ que utilizadas músicas 

das Divas do pop, outro diferencial dessa boate entre várias são os concursos de travestis que 

acontecem nos finais de semana tornando a noite super engraçada. Essa boate existe um dark 

rooms a única na cidade que tem esse espaço, um lugar que diria exótico porque são de todos 

onde até o banheiro é feminino e masculino sem diferenciação de gênero. 
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2.2 Na colorida caminhada e o perigo do preconceito. 

Existem lugares que o preconceito e as agressões acontecem com mais facilidade 

mesmo sabendo que a lesbohomotransfobia está em todos os lugares não apontando apenas 

quantos homossexuais são mortos, mas mostrar o quanto incomoda o opressor ver cenas de 

caricias entre dois homens e duas mulheres e a aparição de travestis nesses locais. A pegação 

é uma gíria utilizada pelos gays para falar de um local de encontros entre a comunidade 

LGBT para sexo casual em locais. Nessa parte serão relatados locais que não são 

exclusivamente LGBT e por este motivo se tornam perigosas por sofrer comentários e caras 

de desaprovação, xingamentos, chacotas até mesmo a agressão física e a morte. 

No dia quinze de Novembro marcamos um novo encontro para visitar os Espaços 

além do Banana Shopping, os cinemas, Cine Santa Maria e Cine Astor, as saunas Três Chic e 

Thermas, bares Athenas, Bate Papo, Yes e as boates Disel e Total Flex .  Lugares que antes 

por nós não eram visitados e existia um público LGBT que freqüentavam no centro de 

Goiânia. A rua três dos garotos de programas gays existe há muito tempo, onde se concentra 

os garotos de programa entre dezesseis e vinte oito anos. A concentração começa depois das 

vinte e duas horas e é feito na Rua três e a Avenida Goiás, os meninos ficam a espera de 

carros ou atende pessoas que passam por lá. Conversamos com um garoto de programa de 

vinte e três anos, que falou que morava no centro, fazia programa havia três anos e sustentava 

do seu trabalho. O público que costuma atender são homens mais velhos ou homens casados 

que quer somente sexo sem compromisso, o atendimento acontece em um hotel no centro que 

fica na Rua oito, próximo o ponto deles que custa ao cliente somente dez reais à hora. Os 

garotos de programas existem de todos os tipos físicos, magrinhos, malhados, gordinhos, 

altos, baixos, brancos e negros e o preço variam de garoto para garoto de trinta reais até cem 

reais. As informações foram passadas por esse garoto de programa tranquilamente, como se 

fosse velhos amigos. 

Outro lugar que não conhecíamos era o Hotel Alvorada Rua oito. Um prédio do estilo arte 

decó que fica na esquina da praça do laser. Esse prédio tem a estrutura antiga e que por fora 

parece um prédio de moradores, um prédio que tem sua fachada como tantos outros sem 

conservação que dá a impressão de abandonado. Quando se entra percebe-se o quanto o 

prédio por dentro é precário todo no cimento e a recepção é um balcão velho com um senhor 

sentado. Quando se chega à recepção ele oferece o quarto tanto para casais como para quem 

vai sozinho, os que estão sozinhos ele oferece os garotos de programas que moram no prédio, 
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pede o dinheiro falando que o pagamento é adiantado. Outra surpresa ao subir as escadas de 4 

andares, sem elevador é que entre os moradores existem várias travestis que ficam na porta 

observando o movimento que passam pelos seus quartos ao chegar aos quartos percebe-se o 

quanto é pequeno, com uma cama, ventilador quebrado, um banheiro no cimento com 

chuveiro quente, sabonetes e xampu. Não conseguimos entrevista com niguém de lá, e como 

estávamos em apenas dois, consideramos que não estava muito seguro o ambiente. 

 Descobrimos uma pegação perigosa que acontece ao redor do centro. O 

Araguaia Shopping ou Rodoviária é um local de pegação fazendo a linha banheirão. As 

informações surgiram em uma conversa feita pelo garoto de programa da rua três, falou que  a 

pegação surgia para aqueles gays sem condições de pagar. A escolha do local é pela 

quantidade de homens que passam pela rodoviária só de passagem fazendo com que a 

freqüência de parceiros aumente e o perigo de ser pegos é, mas distante. Fomos averiguar 

aonde ficava esse espaço de pegação e descobrimos que existe um banheiro perto do Vapt-

Vupt na parte abaixo da Rodoviária que a noite não existe segurança por ser um lugar 

abandonado  onde as pessoas vão somente para tomar banho e fazer suas necessidades 

fisiológicas. O banheiro é amplo com 6 divisórias individuais onde os vasos sanitários ficam, 

mas 4 divisórias para os chuveiros. A impressão que se tem é de um lugar claro com a 

iluminação adequada e é um banheiro limpo. 

O bar da Avenida Goiás foi outro lugar que existe a pegação perigosa, mas 

específica dos gays e travestis que gostam de bofes que não freqüentam o mundo gay. Esse 

bar encontra-se entre a Rua três e a Avenida Anhanguera do lado do Banco Itaú. É um lugar 

simples sem letreiro de identificação as mesas ficam na calçada e funciona das dezoito horash 

até as vinte e uma horas de segunda a sábado, o movimento é grande e o público gay marca 

presença. A paquera acontece discretamente, só troca de olhares e as saídas discretas. 

Conversamos com um rapaz de 29 anos que estava à mesa bebendo uma cerveja, chegamos 

como não quer nada e perguntamos se poderíamos fazer algumas perguntas. O rapaz falou que 

tinha saído do trabalho e que o dinheiro que o sobrava era pouco por isso escolhia aquele local 

onde as bebidas eram baratas e existia a chance de sair acompanhado. Em meio à conversa ele 

explica que a paquera é discreta porque nem todos que estão no ambiente curtem fazer sexo 

com outro homem ou com travestis o mesmo, os gays que faziam a paquera aberta não 

conseguia ou as vezes apanhava dos homens “heteros”. No momento que conseguia o 

parceiro eles saiam discretamente e procurava um local para fazer sexo que acontecia às vezes 
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nas ruas do centro que são escuras e abandonadas esse horário, ou usavam o Hotel da Rua 08 

quando tinha dinheiro. Ele nos conta que as agressões e roubo eram freqüentes tanto contra os 

gays e travestis, como eles mesmo praticava. 

Outra pegação perigosa que não conhecíamos era a pegação e conquista na linha 

Eixo Anhanguera, são os pontos de ônibus entre a Avenida Goiás, Avenida Araguaia e 

Avenida Anhanguera. Acontece depois das vinte e uma horas e a pegação rola livre e o 

público que pratica estão entre os gays e lésbicas. Os pontos ficam mais escuros e a 

freqüência de pessoas diminui nesse horário ficam livres para a pegação que acontece dentro 

da plataforma como fora, essa pegação é mais livre e acontece sem pudores. Acontece das 

vinte e uma horas até as cinco horas da manhã porque o eixo passa de uma em uma hora a 

partir da meia noite que a pegação fica maior, pois é próximo a o ponto dos meninos de 

programa que já existe um público freqüente que passa por lá olhando quem são os gays que 

estão fazendo a pegação. 

Conhecida como a mais antiga a pegação no Bosque Botafogo acontece a noite 

sem horário determinado, desde as dezoito horas quando as pessoas vão fazer caminhada e 

outros esportes até quando o movimento diminui, esse ponto de paquera é praticado com mais 

freqüência por  travestis e gays menores de idade. O bosque do Botafogo encontra-se no 

centro da cidade. 

A pegação no bosque Botafogo é a mais antiga que se ouvi falar. Os gays mais 

velhos falam que houve época que a pegação era feito por quase todos os gays. No passei 

pelo bosque notamos que a freqüência é pequena desse público e que se concentra com maior 

numero são as travestis. A revitalização do Mutirama foi um dos argumentos das pessoas que 

ainda freqüenta. O público entre 20 e 30 anos são poucos, quase não se ver e o público que 

estar presente é os maiores de 40 anos. Esse bosque fica entre o Centro e o setor Vila Nova e 

essas duas entradas é usada por eles, o encontro acontece no meio do bosque onde não podem 

ser visto pelas pessoas heterossexuais normativa. A lesbohomotransfobia aparece quando os 

guardas aparecem e espanca e tortura antes de mandar embora, mostrando que essa pegação é 

perigosa, rara as vezes que os guardas chamam a policia resolvendo eles mesmo com 

espancamento corretivo como eles chamam a ação deles. Outro perigo são as pessoas 

homofobicas que vêem as cenas de caricias gays e agridem as vitimas, como a pegação 

acontece em um lugar mais escondida fica difícil denunciar as agressões. 
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Capitulo III 

Uma explosão de felicidade e de cor na documentação do museu LGBT 

A documentaçãopreliminar do museu de percurso compõe em três módulos a 

seguir descritos. Módulo um é a documentação fotográfica onde o projeto desenvolve através 

das fotografias a identificação imediata da cultura material e imaterial da comunidade LGBT. 

No módulo doisA criação do mapa de identificação desses pontos de culturafacilitando a 

identificação dos espaços para que não fiquem perdidos aumentando o ataque dos 

homofóbicos. No módulo três a criação de Flayer, pôster, catálogos detalhados dos locais 

escolhidos pela minha comunidade para a divulgação cultural esses Flayer, pôster, catálogos e 

mapa tem o objetivo de serem distribuídos em locais utilizados por nós como também em 

sites relacionados à cultura LGBT, criação do site do museu de percurso LGBT mostrando 

alguns detalhes para que a comunidade LGBT que utilizam da internet para fontes de 

informação conheça o espaço, página oficial no facebookgerado e administrado pela 

comunidade. 

Proposta do museu de percurso:  

Com as informações geradas no primeiro e segundo capitulo, foi concebida uma 

proposta de museu de percurso, envolvendo a seleção de locais particulares e públicos que a 

minha comunidade se sente pertencente, a construção do conceito gerador e do layout prévio 

da mostra da cultura própria. A seleção dos locais, realizado pelo trabalho de campo, resultou 

nas seguintes escolhas:  

1. Banana Shopping;                                           11. Rua 03; 

2. Sauna Três Chic;                                             12. Avenida Goiás; 

3. Sauna Thermas;                                               13. Hotel Alvorada da Rua 08; 

4. Cine Santa Maria;                                           14. Araguaia Shopping; 

5. Cine Astor;                                                       15. Bar Avenida Goiás; 

6. Bar Bate-Papo;                                                 16. Eixo- Anhanguera; 
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7. Bar Yes;                                                           17. Bosque Bota-fogo; 

8. Bar Athena;                                                      18. Pajubá; 

9. Boate Disel;                                                     19. Parada Gay; 

10. Boate Total Flex;  

.3.1 Mapa do museu de território: 

 

Figura 1: Mapa cedido pela Prof.ª Camila Moraes 

 

3.2. Elaboração do conceito gerador e fundamentação dos conteúdos da exposição: 

O museu de percurso na região central de Goiânia “Uma proposta de museologia 

comunitária LGBT em Goiâniademonstra os saberes e os fazeres da minha comunidade, a 

história, a memória, a cultura, a língua, os gestos, os espaços e o jeito de falar da minha 

comunidade para que assim reconheça a cultura existente na cidade de Goiânia mostrando a 

importância desse espaço para superar a homofobia na cidade e a unificação de um grupo 

nesse espaço. O museu de percurso terá o intuito de mostrar esse caminho percorrido por nós 

com o objetivo de inicio dividido em quatro módulos:  1) A diminuição dos ataques na região 
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central da capital de Goiás através de ações feitas pelo museu e a comunidade LGBT; 2) 

Documentação do patrimônio material e imaterial através de fotografias do patrimônio 

material e imaterial; 3) Documentação como flayer, pôster e catalogo restritas a lugares 

LGBT; 3) Mapa: identificação do percurso seguido com marcação dos locais e fotos ao lado 

com a entrada dos espaços, 4) Política de aquisição com o intuito de ter parâmetro do que o 

museu de percurso LGBT vai colher tanto de informação como do seu acervo. 

3.3 Equipe 

Para a criação do museu de percurso, estará envolvido como protagonista a 

comunidade LGBT, os moradores da cidade de Goiânia que são da comunidade, líderes de ONG´s 

e organizações voltadas para a comunidade LGBT, voluntários, estagiários e como coadjuvante 

profissionais da museologia de preferência participante da comunidade. Nesse sentido, as decisões 

acerca do conteúdo e forma da criação do museu de percurso serão sempre escolhas ou 

aprovações pela minha comunidade.  

Para o desenvolvimento do roteiro seguido será envolvido uma equipe 

interdisciplinar, composta por representantes de diferentes setores sociais que fazem parte da 

experiência, da paisagem do território, e a produção de cultura da memória existente da 

comunidade e o patrimônio a ser preservado. Serão ainda envolvidos profissionais: museólogo, 

designer, profissional do turismo.  

3.4 Público-alvo 

O publico-alvo para o museu será os membros da comunidade LGBT de Goiânia que 

freqüenta o espaço e os que desconhecem esses espaços. A comunidade LGBT que vem visitar a 

cidade incluindo ao Estado de Goiás e mundialmente, onde toda a minha comunidade possa andar 

por esse espaço com mais segurança, pois eles saberão onde fica o seu espaço diminuindo assim a 

homofobia. Contudo, o museu de percurso não foi projetado para um público anônimo - foi 

projetado por e para a comunidade LGBT. 

Só existira uma exposição se a comunidade quiser, pois o foco é o percurso onde a 

comunidade se encontra. Não há um templo para custodiar uma coleção, em vez disso, o museu é 

todo o circuito, sabe-se que o percurso e a diminuição da homofobia nesses espaços terão especial 

interesse para o público da comunidade, cujo reconhecimento desse espaço é necessário. 
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3.5 Projetos gráficos: panfletos, anúncios, convites e catálogos. 

Para a elaboração do projeto gráfico será realizado um trabalho com o auxilio de um 

designer projetista gráfico, onde as pessoas selecionadas para fazer o caminho junto com a 

comunidade LGBT estarão expondo as suas idéias para a elaboração desse material. 

3.6Divulgação da exposição. 

Para fazer a divulgação da exposição serão enviados convites online pelo facebook 

para a minha comunidade, onde a maioria utiliza desse meio e outros meios de redes sociais, 

contaremos com cartazes que serão colocados nos espaços utilizados por nós, lugares que fazem 

parte do roteiro, lugares LGBT que estão fora do percurso. Será confeccionado o mapa com a 

identificação dos locais, os panfletos com informações do espaço, onde são integradas 

informações acerca do endereço. As fotografias mostraram os espaços externos para identificação 

visual e o espaço interno para mostra o convívio da minha comunidade nesses espaços. A 

divulgação será feita no futuro se aceito como um museu de percurso e terá alteração quando for 

da vontade da comunidade.  

3,7 Levantamento e seleção dos espaços musealizado  

 O museu de percurso será formado por dezenove espaços escolhido pela 

comunidade, tanto espaços privados como particulares. Os locais escolhidos foram 

selecionadospor um grupo de gays e lésbicas entre 20 e 30 anos, com uma renda per capita de 

até dois salários mínimos, em sua maioria são estudantes e trabalham em call Center ou 

shopping. As escolhas partiram do olhar desse grupo como também através das entrevistas. 
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3.8 Ficha de Identificação da Cultura Material e imaterial: 

 

Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 002 Nome do local: Sauna Três Chic 

Foto: 

 

Endereço: Rua 21, 71 - Setor Central, Goiânia  

Uso: Sauna a Vapor, sauna seca, american bar, sala de 

leitura, sala de descanso, sala de vídeo, sala de TV, 

cabine e darkroom 

Descrição/Sumário: 

É freqüentado por um público novo que querem sexo 

sem compromisso em um espaço destinado para que 

isso aconteça não se esquecendo da comodidade e 

elegância do espaço. 

Legenda: 

Ano: 2014 

  

Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 001 Nome do local: Banana Shopping 

Foto: 

 

Endereço: Avenida Araguaia, 376, Centro, Goiânia 

Uso: Local de laser, compras, área de alimentação, 

cinema. 

Descrição/Sumário: 

O lugar é sempre cheio por existir uma escola próxima 

e os alunos gays saírem das aulas passarem por lá, 

outro motivo para tantos freqüentadores gays é a sauna 

Três chic ficar de frente. Dentro do Banana shopping 

existem as pegações mas perigosa que se enquadram 

como a linha banherão, essas práticas são freqüentes e 

é feita na maioria  por gays masculinos e algumas vezes 

por lésbicas. 

Legenda: 

Ano: 2014 
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Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 004 Nome do local: Cine Santa Maria 

Foto: 

 

Endereço: Rua 24, 693, Centro, Goiânia – GO 

Uso: Cabine solitária, bar, sala de filme pornográfico 

hétero, mezanino, filmes com sala de filmes gays e 

trans. 

Descrição/Sumário: 

O prédio do cinema é estilo arte déco, um dos prédios, 

mas antigos da cidade e as ruas são estreitas não 

sofrendo transformações com a evolução da cidade. 

São abertos das 9:00h da manhã até as 22:00 da noite 

começa a ferver de pessoas a partir das 18:00h que é 

um público que estão saindo do trabalho. 

Legenda: 

Ano: 2014 

 

Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 003 Nome do local: Sauna Thermas 

Foto: 

 

Endereço: Alameda Botafogo, 42, Centro, Goiânia  

Uso: Recepção, Vestiário com armários privativos, 

american Bar, Mezanino, hidromassagem, ducha fria, 

ducha quente, sauna seca, sala de massagem, Suites, bar, 

, sala de vídeo, sala de TV, cabine e darkroom 

 

Descrição/Sumário: 

Para o público mais reservado, um lugarzinho 

escondido próximo à Banana Shopping, somente duas 

ruas os separam, essa sauna é conhecida por nós como 

uma sauna freqüentada por uma comunidade gay da 

terceira idade. 

Legenda: 

Ano: 2014 
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Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 006 Nome do local: Bar Bate-Papo 

Foto: 

 

Endereço: Rua 03, Centro, Goiânia - GO 

Uso: Local de laser, comida de boteco, cachaças 

variadas, som em DVD variadas, mesas na calçada, 

cerveja gelada  

Descrição/Sumário: 

Esse bar é mas antigo que a própria construção do 

shopping. O bar é aberto e as mesas ficam na calçada 

dividindo com mas, dois bares que não é classificado 

por nós como um bar gay. 

Legenda: 

Ano: 2014 

 

 

Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 005 Nome do local: Cine Astro 

Foto: 

 

Endereço: Rua 09, 240, Centro, Goiânia  

Uso: Cabine solitária, bar, sala de filme pornográfico 

hétero, mezanino, filmes com sala de filmes gays e 

trans. 

Descrição/Sumário: 

O prédio do cinema é estilo arte déco, um dos prédios, 

mas antigos da cidade e as ruas são estreitas não 

sofrendo transformações com a evolução da cidade. 

São abertos das 9:00h da manhã até as 22:00 da noite 

começa a ferver de pessoas a partir das 18:00h que é 

um público que estão saindo do trabalho. 

Legenda: 

Ano: 2014 
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Ficha de Identificação  

Numero de Identificação: 001 Nome do local: Bar Athena 

Foto: 

 

Figura 2: Bar Atenas (Alex Oliveira Fernandes 

2015) 

Endereço: Avenida Tocantins esq com a Rua 01, 

Centro, Goiânia 

Uso: Pista dançante, área aberta ao ar livre, espaço de 

comemoração exclusiva, música POP, eventos culturais, 

drinks e petiscos exclusivos 

Descrição/Sumário: 

Programação:  

TERÇA SALTO ALTO 

QUARTA MPB MASSAS 

QUINTA ABSURDA 

SEXTA iPOP 

SÁBADO ATHENA 

DOMINGO MIXTURA FINA 

Legenda: 

 

Ano: 2014  

Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 001 Nome do local: Bar Yes 

Foto: 

 

Endereço: Rua 02 esq Rua 08,159, Centro, Goiânia  

Uso: Local de laser LGBT, petiscos, coquetéis, som de 

música POP, mesas na calçada,  pista de dança e mesas 

reservadas dentro do espaço, cerveja gelada. 

Histórico: imagem feita Alex Fernandes para 

documentação 

Descrição/Sumário: 

Programação:  

Dj Paullo Inácio fixo da casa no final de semana: 

pop,funk, axé e sertanejo. 

Legenda: 

Ano: 2014 

http://www.athenabargyn.com/#_blank
http://www.athenabargyn.com/#_blank
http://www.athenabargyn.com/#_blank
http://www.athenabargyn.com/#_blank
http://www.athenabargyn.com/#_blank
http://www.athenabargyn.com/#_blank
http://www.athenabargyn.com/#_blank
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Ficha de Identificação  

Numero de Identificação: 010 Nome do local: Boate Total Flex 

Foto: 

 

Endereço: Avenida Republica do Líbano, 1742, 

ST.Oeste, Goiânia - GO 

Uso: Local de laser 

Descrição/Sumário: 

Programação:  

Quarta: dance music anos 80 

Quinta: Rock as bandas alternativas show ao vivo 

Sexta: Música eletrônica (eletro house e house tribal), 

Pop DIVAS 

Sábado: Pop DIVAS e músicas eletrônicas. 

Domingo: Dance music dos anos 90. 

Legenda: 

 Ano: 2014 

Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 009 Nome do local: Boate Disel 

Foto: 

 

Endereço: Rua 05, 1169,Setor Oeste, Goiânia - GO 

Uso: Salões panorâmicos, camarotes-lounges, pista de 

dança, três bares, chapelaria, som moderno, iluminação 

high-tech,design decorado, jardim de inverso 

Descrição/Sumário: 

Programação: festas temáticas com o ambiente 

transformado, ex: Jungle-Party, Amazônia, Safari, 

Faroeste que existem todos os anos. 

Legenda: 

 

Ano: 2014 
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Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 012 Nome do local: Avenida Goiás 

Foto: 

 

Endereço: Avenida Goiás, Centro, Goiânia - GO 

Uso: Profissionais do sexo 

Descrição/Sumário: 

Atendem nas imediações da Rua 02,03 e 08 homens 

mais velhos ou homens casados de carro ou a pé. O 

programa pode custar de 30,00 a 100,00. 

Legenda: 

 

Ano: 2014 

Ficha de Identificação  

Numero de Identificação: 011 Nome do local: Rua 03 

Foto: 

 

Endereço: Rua 03, Setor Central, Goiânia  

Uso: Profissionais do sexo 

Descrição/Sumário: 

Atendem homens mais velhos ou homens casados de 

carro ou a pé. O programa pode custar de 30,00 a 

100,00. 

Legenda: 

Ano: 2014 
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Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 014 Nome do local: Araguaia Shopping 

Foto: 

 

Endereço: Avenida Araguaia, 376, Centro, Goiânia 

Uso: Rodoviária, shopping, praça de alimentação 

Descrição/Sumário: 

A escolha do local é pela quantidade de homens que 

passam pela rodoviária só de passagem fazendo com 

que a freqüência de parceiros aumente e o perigo de 

ser pegos é, mas distante. 

Legenda: 

 

 

Ano: 2014  

Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 001 Nome do local: Hotel Del Rei Rua 08 

Foto: 

 

Endereço: Rua 08 esq com 03, Centro, Goiânia  

Uso: Quarto tanto para casais como para quem vai 

sozinho, os que estão sozinhos ele oferece os garotos 

de programas que moram no prédio.Moradores 

travestis. 

Descrição/Sumário: 

Quartos pequeno, com uma cama, ventilador 

quebrado, um banheiro no cimento com chuveiro 

quente, sabonetes e xampu. 

Legenda: 

 

Ano: 2014 



42 
 

 

Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 016 Nome do local: Eixo Anhanguera 

Foto: 

 

Endereço: Avenida Anhanguera, entre Av. Araguaia e 

Av. Tocantins e Av. Goiás, 376, Centro, Goiânia  

Uso: Profissionais do sexo 

Descrição/Sumário: 

Acontece das 21h00h até as 5h00h da manhã porque o 

eixo passa de 1h00h em 1h00h e é a partir da 0h00h 

fica maior, existe um público freqüente de gays e 

lésbicas. 

 

Legenda: 

 

Ano: 2014 

Ficha de Identificação do Bar da Avenida Goiás: 

Numero de Identificação: 015 Nome do local: Bar da Avenida Goiás 

Foto: 

 

Endereço: Avenida Goiás, Prox. Rua 04,Centro, 

Goiânia  

Uso: Mesas na calçada, comida de boteco, cachaças 

variadas, sem som, cerveja gelada. 

Histórico: imagem feita Alex Fernandes para 

documentação 

Descrição/Sumário: 

Funciona das 18h00h até as 21h00h de segunda a 

sábado, o movimento é grande e o público gay marca 

presença. A paquera acontece discretamente, só troca 

de olhares e as saídas discretas, bar heterossexual e 

homossexual. 

 

Legenda: 

Ano: 2014 
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Ficha de Identificação 

Numero de Identificação: 017 Nome do local: Bosque Botafogo 

Foto: 

 

Endereço: Avenida Araguaia, Frente ao Mutirama, 

Setor Central, Goiânia  

Uso: Local de laser, apreciação da natureza, esporte, 

caminhada. 

Descrição/Sumário: 

Encontro acontece no meio do bosque onde não 

podem ser visto pelas pessoas heterossexuais. A 

homofobia aparece quando os guardas aparecem e 

espanca e tortura antes de mandar embora, resolvendo 

eles mesmo com espancamento corretivo como eles 

chamam a ação deles. A concentração maior é de 

travestis. 

 

Legenda: 

 Ano: 2014 
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Ficha de Identificação da cultura imaterial: 

Numero de Identificação: 019 Manifestação Cultural: Parada Gay 

Foto: 

 

Uso: Manifestação de direitos humanos que 

atualmente se inicia no parque Botafogo e se finaliza 

ma praça Cívica. 

 

Descrição/Sumário: 

A parada gay Tem como tema central a visibilidade 

da comunidade e seu objetivo principal e o combate 

opressão sociais, políticas, econômicas e culturais 

que essa comunidade esta sujeita.   

Ano: 2014 

 

 

Ficha de Identificação da cultura imaterial: 

Numero de Identificação: 018 Manifestação Cultural: Pajuba 

Foto: 

 

 

uso: Linguagem utilizada pela comunidade LGBT 

baseadas em diversos idiomas multi-africanos.  

Descrição/Sumário: 

Escolhido pela própria comunidade LGBT como 

patrimônio imaterial a língua pajubá. Difundida na cultura 

LGBT. Portanto essa manifestação lingüística e 

pertencente somente essa comunidade. 

Ano: 2014 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entre dores, cores, amores a conclusão da existência da minha comunidade LGBT 

no centro de Goiânia. Esse trabalho de conclusão de curso teve objetivo de demonstrar desde o 

inicio que a comunidade LGBT existe. Tem sua própria língua, sua memória e sua história e 

merecemos estar nos museus goianos onde existe uma exclusão. A preocupação não é de 

perpetuar a minha comunidade nos museus e sim de que encontre meios de discussões seguras e 

importantes, para que diminua a homofobia existente na sociedade. A memória e a história que 

resiste todos os dias em uma sociedade machista e homofóbica devem estar nos museus 

quebrando esses paradigmas hegemônicos ligados a dominação de uma classe social 

heterossexual, reivindicando o nosso lugar na sociedade através dos espaços públicos.  

O pajubá que é a nossa língua própria foi construído por pertencemos a uma 

comunidade de resistência utilizando de inspiração a língua africana no candomblé onde 

houve a aceitação da comunidade LGBT o que não acontece até hoje com as outras religiões.  

Com essas subdivisões outros valores foram preservados como a cultura, a culinária, as 

roupas, os gestos, surgindo uma identidade cultural e social que diferencia o meu grupo de 

outros grupos subalternos.  

No entanto, a sociedade brasileira é plural dessa forma é necessário que se tenha 

legitimidade todos os grupos vulneráveis que vem lutando pelos seus direitos. O museu como 

um órgão público deve trazer discussões seguras através de soluções quebráveis do 

preconceito sexista, pois é um espaço de disseminação de conhecimento, descoberta de novos 

saberes e de reflexão da realidade social. Com a museologia comunitária ganha mais força, 

pois está preocupada em uma museologia produzida pelos próprios grupos subalternizados 

com o intuito de preservar a sua cultura pelo viés da memória e sua história. 

Proponho a criação do museu de percurso entrando em cena como principal 

mobilizadora e catalisadora de uma transformação social. Trata-se de gerar insumos para 

pensar a importância da comunidade LGBT na cidade de Goiânia, a partir de um olhar da 

museologia comunitária, propondo um museu de percurso no centro da cidade. 

Como sugestão, o museu de percursodeverá desenvolver um roteiro já percorrido 

por nós LGBT para que a comunidade envolvida possa conhecer o seu espaço e se reconhecer 

e valorizar. Diminuindo a homofobia nesses espaços a partir da função de reconhecimento e 

fortalecimento de um grupo em vulnerabilidade que tanto luta por respeito, voz e espaço nessa 
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sociedade nada democrática e manipulada, para que possa viver em paz e com respeito que 

merecemos. 

Nesse sentido, o trabalho de campo foi feito por ser um espaço de pertencimento 

da minha comunidade. O centro de Goiânia foi delimitado por existir como uma área marcada 

pelo patrimônio material e imaterial da comunidade LGBT onde os dois têm sua importância, 

mostrando a forma que vivemos através dos ritos, musicas, festas, danças, performances na 

capital goiana. Ao problematizar este circuito como um museu de percurso, alguns processos 

de transformações sociais aconteceram envolvendo a seleção de áreas particulares e públicos 

que a comunidade LGBT se sente pertencente, esses espaços servirá de fortalecimento social 

onde a comunidade se sinta fortificada no local que já é seu revelando as tramas da 

lesbohomotransfobia e podendo lutar por respeito e dignidade no centro de Goiânia como em 

toda a capital do cerrado preservando a sua cultura e, por conseguinte, sua segurança física.  

No presente estudo foi adotada a documentação museológica como forma de 

documentar o museu de percurso no âmbito contextual da documentação, do mapa de 

território traçado pela comunidade como o flayer de propaganda, os cartazes e outros é o 

resultado de uma pesquisa científica, ou seja, o registro do conhecimento adquirido através da 

pesquisa levantada. Portanto é inegável a pesquisa de campo, a opinião da comunidade 

envolvida como informação através da documentação museológica colocada como 

disseminação do conhecimento estabelecendo como proposta por Guimarães (2003) que a 

documentação existe uma ponte entre quem usufrui do produto e o documento, espalhando 

para a comunidade envolvida a informação desse espaço gerando produtos documentários de 

difusão de conhecimento. 

Conforme foi relatado no terceiro capitulo, a documentação museológica 

apresenta características específicas e bastantes subjetivas. Verificou-se que não existe uma 

coerência única quando se trata de museologia comunitária ou completude de informações no 

museu de percurso, cada museu tem sua própria documentação, o que torna a descrição uma 

atividade bastante peculiar e complexa. Tendo em vista tais dificuldades, entendemos que os 

documentos levantados como as fichas documentais do patrimônio material e imaterial, o 

mapa do território, os meios de propaganda é um sistema documental que vise atender de 

forma eficiente às demandas a qual a comunidade envolvida necessita, nesse viés é necessário 

que se tenha mão de obra especializada, recursos financeiros, pesquisa e total disponibilidade 

para executá-lo. 
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O presente trabalho nos permite concluir que, em se tratando do objetivo geral e 

específico, a saída de campo, o levantamento documental, a elaboração do conceito gerador, a 

definição do público alvo, a equipe geradora do museu, o projeto gráfico de divulgação que é 

composta pelos panfletos, anúncios e catálogos, a ficha de identificação dos espaços 

musealisados trata da descrição do objeto museológico, o museu de percurso se enquadra no 

conjunto de museus de outras tipologias de comunidades que realizaram esse projeto e 

tiveram grandes resultados.Quando se pensa em falar da memória há uma exigência de 

credibilidade que só é aceita por uma pessoa que fez parte da sua historia e que não exponha 

somente seu testemunho, mas que concorde com as memórias coletivas, reconstruindo uma 

base comum. 
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