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Resumo

 O presente estudo possui como propósito uma abordagem interdisciplinar para a reflexão de novas
metodologias para um possível mapeamento afirmativo, visando a promoção do direito à memória
da  comunidade LGBT (Lésbicas,  Gays,  Bissexuais  Travestis  e  Transexuais).  Busca-se também
discutir o processo de musealização frente a novas demandas contemporâneas e perceber como os
museus e a Museologia atuam em relação a estas memórias. Para o desenvolvimento deste trabalho,
a análise concentrou-se no periódico digital  Revista Memória LGBT, importante ferramenta de
promoção e disseminação da memória desta comunidade. Para tal, objetiva-se verificar os limites e
possibilidades de contribuição da Revista como meio para mapear o estado da arte da memória
LGBT e como ela equaciona suas lacunas.
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Introdução

O presente estudo possui  como propósito  uma abordagem interdisciplinar  para  a

reflexão de novas metodologias para um possível mapeamento afirmativo, visando a promoção do

direito  à memória da comunidade LGBT (Lésbicas,  Gays,  Bissexuais  e Transexuais).  Busca-se

também discutir o processo de musealização frente a novas demandas contemporâneas e perceber

como os museus e a Museologia atuam em relação a estas memórias.

Para o desenvolvimento deste estudo, convencionou-se o termo LGBT para designar,

lésbicas, gays, bissexuais, transexuais/travestis/transgêneros. Tal escolha justifica-se por tratar de

uma  sigla  utilizada  desde  2009  pelo  Estado  Brasileiro  na  proposta  de  programa  Brasil  sem

homofobia. “E é nesse texto-base que, pela primeira vez, surge a expressão “cultura LGBT” em

planos governamentais,  ao serem mencionados desafios na área de políticas culturais” (BRAZ,

2013). Tal sigla vem oscilando desde a década de oitenta, quando outras siglas foram utilizadas,

bem como atualmente novas terminologias são discutidas. Como exemplo, podemos destacar; 1)

GLBT – Gays, Lésbicas, Bissexuais e Travestis, termo utilizado pelo Estado brasileiro antes do

LGBT; 2) LGBTQ – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis/Transexuais e Queer, termo já utilizado

no  exterior,  em  especial  na  Espanha;  3)  LGBTI  –  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis,

Transexuais e Intersexuais, termo utilizado pela Dra. Berenice Bento durante o Fórum dos Direitos

Humanos  (Brasília,  2013);  4)  LGTBIQ  –  Lésbicas,  Gays,  Travestis,  Transexuais,  Bissexuais,

Intersexuais e Queer, termo que agrega os termos 3 e 4 já apresentados. 5) chama atenção a estas

variantes o processo histórico que o “T” esteve envolvido, demonstrando o empenho de ajuste as

mais variadas categorias trans (transgêneros,  transexuais, travestis, trans-homens,  trans-mlheres,

entre outros), não raro rendendo a sigla três “T” - por exemplo, LGBTTT. Por fim, este estudo

pretende utilizará a sigla LGBT tendo em vista seu atual uso nas políticas públicas empreendidas

pelo Estado brasileiro, mas sem com isso excluir as demais terminologias e reflexões que ampliam

ou até mesmo anulam tal sigla. 

Tal iniciativa se fortaleceu quando me deparei com a ausência da memória LGBT nos

museus e no reconhecimento do patrimônio cultural brasileiro e mundial. Com influência de uma

perspectiva de movimentos sociais em que transito, na medida em que observava interrogações

provindas do debate museológico, notava múltiplas possibilidades na relação entre museologia e

memória LGBT. Somando o acesso ao documentário “As Filhas da Chiquita”, aqui entendido como

primeiro  patrimônio  imaterial  LGBT  brasileiro1,  e  os  primeiros  resultados  do  mapeamento

1 Consideramos As Filhas da Chiquita como primeiro patrimônio imaterial brasileiro, conforme inclusão no Dossiê  
do IPHAN Círio de Nazaré (BRASIL, 2006. p58)
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realizado pela Revista Memória LGBT, onde se identificou o Museus da Sexualidade (Salvador),

da Diversidade (São Paulo), Museu del Travesti (Lima) e a Revista Lampião de Esquina, percebi a

existência  de  museus  e  iniciativas  comunitárias  em  memórias  existentes  na  América  do  Sul

voltadas  para  esta  população.  Cada  qual  com  suas  singularidades,  as  experiências  museais

mapeadas eram instigantes,  mas,  também, raras – fator  preocupante quando comparado com o

processo em outros continentes. Alguns exemplos pelo mundo: a Austrália possui desde 1999 um

programa voltado para memória LGBT, (Austrália, 1999); o Museu de Londres criou em 2005 uma

ação mensal, conhecida como  LGBT History Month,  que resultou na exposição Queer is Here,

inaugurada  em  2006  (MILLIS,  2006);  em  Taiwan  o  diálogo  entre  a  Organização  Não

Governamental  Taiwan Tongzhi Hotline Association  e a  Galería Gingins en Taipei realizaram a

exposição, La mirada sobre los otros – un rompecabezas artístico sobre la historia de lesbianas y

gays em  2003/2004  (CHENG,  2011);  nos  Estados  Unidos,  o  GLBT  History  Museum  (São

Francisco)  e  o  National  LGBT Museum (Nova  York),  desenvolvido  e  mantido  pela  Fundação

Velvet, visam promover o patrimônio e a história dos LGBT's não narrados nos museus tradicionais

(MUSEUM, 2014); o Homomonument, em Amsterdã, foi gestado desde 1970 e é um dos primeiros

monumentos do mundo voltado para superar a discriminação e a opressão promovida aos LGBT's

(LONG, 2012). Percebeu-se, com isso, que a questão LGBT no discurso dos museus e patrimônio

está presente em diferentes países. No Brasil, contudo, ainda caminha em passos lentos.

Nesse processo investigativo, havia se estruturado em mim um desejo de memória, da

memória  de  minha  comunidade,  com  a  qual  compartilhava,  em  eventos  e  vida  comum,

interrogações relacionadas a este não-lugar que ocupávamos na memória nacional do Brasil.

A cada momento de reconhecimento,  o interesse pelo aprofundamento do debate se

desdobrou em múltiplas ações. Em 2010, iniciei o projeto  Patrimônio Cultural LGBT e museus:

mapeamento,  limites  e  possibilidades  de  memórias  negligenciadas,  integrando  o  Programa  de

Extensão Comunidades, coordenado por Jean Baptista. Dois anos mais tarde, em 2012 durante o

Fórum Nacional de Museus, LGBT's participantes do evento articularam-se para a realização da

primeira reunião da Rede LGBT de Memória e Museologia Social. Em sua carta de fundação, as

preocupações  com a  memória  LGBT são  prerrogativas:  “Tal  iniciativa  tem como  objetivo  de

mapear, identificar, registrar, salvaguardar, fomentar, promover, comunicar a memória e a história

da comunidade LGBT” (Rede LGBT de Memória e Museologia Social, 01, 2012). O projeto-piloto

“Boletim da Rede LGBT de Memória e Museologia Social”, que ficou em circulação nos meses de

agosto  e  setembro,  é  de  2013.  Em  novembro  de  2013,  após  uma  série  de  testes,  reflexões,

avaliações e perfil de público, concebeu-se a atual Revista Memória LGBT. O desejo pessoal de

memória acabou por propor um possível meio de salvaguarda e comunicação sobre o Patrimônio
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Cultural e Memória LGBT.

Escolhida como objeto do presente estudo, a Revista Memória LGBT é aqui tomada

como  uma  possibilidade,  na  qualidade  de  ferramenta,  de  promoção  e  compartilhamento  da

memória desta comunidade. De acordo com apresentação em seu site, trata-se de “uma revista

autônoma, colaborativa e democrática” interessada em “agregar, salvaguardar a memória, história,

o patrimônio cultural e as ações de museologia social da comunidade LGBT” (Revista Memória

LGBT, 2013). Além de contar com exposições virtuais, a Revista dedica-se a mapear a memória e o

patrimônio LGBT e museus com a mesma temática, objetivando trazer a tona memórias analisadas

a partir da visibilização LGBT. 

Avaliar a eficiência desta ferramenta, analisando seu conteúdo, estratégias, alcance e

resultados, é o objetivo central deste estudo, atendendo a uma necessidade de análise e qualificação

da revista  ao  término de seu primeiro ano.  Trata-se de verificar  os  limites  e  possibilidades  de

contribuição da Revista como meio para mapear o estado da arte da memória LGBT e como ela

equaciona suas lacunas. Este objetivo se desdobra em outros menores, tal qual a problematização da

ausência  da  preservação  da  memória  LGBT  (em  museus,  espaços  de  memória,  exposições,

processos de tombamentos e registros), contribuições interdisciplinares em prol da memória LGBT

e  o  relativo  distanciamento  e  empoderamento  da  comunidade  LGBT  quanto  o  seu  direito  à

memória. Por meio deste processo, procura-se promover um debate sobre a relação entre memória e

comunidade LGBT.

A metodologia empregada neste estudo foi o mapeamento das referências patrimoniais

em  processo  de  musealização,  ou  não,  que  primem  pelo  protagonismo  da  memória  LGBT,

sobretudo  quando  tais  referências  foram  indicadas  por  integrantes  desta  comunidade.  Tal

mapeamento, de caráter participativo, provém dos resultados de temas abordados pela revista, em

especial a partir de conteúdos construídos por autores, leitores e entrevistados da revista. 

Este  estudo  se  justifica  pela  necessidade  de  salvaguardar  e  comunicar  a  memória  e  o

patrimônio  da  comunidade  LGBT,  refletindo  em  possibilidades  de  musealização  que  possam

transformar os vestígios LGBT's em herança e contribuindo para o fortalecimento de identidade

(BRUNO,  2009  p.  09),  possibilitando  assim a  conquista  de  direitos  e  combate  ao  preconceito

correlato. De fato,

A construção de uma identidade de gênero e sexual positiva e apreciativa passa
pela identificação com outras pessoas que possuem identidades semelhantes e que
servem de referência nesse processo. Nesse sentido, contar a história e trajetória
dos  grandes  nomes  do  movimento  LGBT,  bem como  dos  principais  eventos  e
realizações no Brasil é essencial para construir uma memória coletiva e um sistema
de referência cultural para os outros membros do grupo LGBT. (COGO, 2014.p.09)
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De fato, visibilizar a presença de LGBT no passado tendo em vista seu futuro é um desafio

que  afeta  múltiplas  áreas.  Uma  arqueologia  convencional  e  desatenta,  por  exemplo,  pode

convencionar de forma heteronormatizada as autorias de objetos do passado. Contudo, sabe-se que

tanto a mulher quanto o homem são fazedoras e fazedores de cultura, aqueles que criam, produzem

signos  e  ícones  para  a  perpetuação  de  sua  memória,  feitos  históricos,  problemas,  fertilidade,

colheita e plantação. Nestas mesmas amostras, não raro, podemos verificar relações homoeróticas

ou possibilidades delas, mas que, infelizmente, culminam em silenciamentos quando adentram o

museu. Assim como esta possibilidade,  vestígios são apagados diariamente,  colaborando para o

reforço do que conhecemos hoje como a homo-lesbo-transfobia2.Trata-se, portanto, de uma história

que por envolver sexualidade, é, nos termos de Foucault (1988, p. 9), “cuidadosamente encerrada”. 

Para tal, este estudo foi estruturado em três capítulos. No primeiro, debata-se sobre o direito

à memória e o fenômeno da ausência, recorrendo à Constituição Federal Brasileira (1988) e alguns

acordos internacionais sancionados, ou não, pelo Brasil, bem como, as políticas públicas voltadas à

comunidade LGBT - bases que procuram as justificativas da Revista Memória LGBT. O segundo

capítulo discorre sobre o debate voltado ao exercício da musealização e arqueologia da memória

LGBT, identificando potenciais estratégias de musealização, entre elas a Revista Memória LGBT .

Por  fim,  o  terceiro  capítulo  apresenta  o  principal  resultado  da  Revista  Memória  LGBT,  o

mapeamento  do  Patrimônio  Cultural  LGBT,  Museus  e  Espaços  de  Memória  e  exposições  que

possuam  temática  LGBT  na  América  Latina.  Reservam-se  para  as  considerações  finais  um

apanhado  geral  do  estudo,  bem  como  a  avaliação  das  possibilidades  levantadas  pela  Revista

Memória LGBT no que diz respeito ao reconhecimento e empoderamento da própria comunidade

sobre o seu direito à memória.

2 Termo utilizado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS – UNAIDS (Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/AIDS, 2011)
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Capítulo I: Direito à memória?

O presente capítulo visa discutir o direito à memória da comunidade LGBT. Ao avaliar

a posição de vulnerabilidade da comunidade LGTB no Brasil, destaca o grande número de direitos

constituídos, porém negados na prática, por profissionais de diferentes áreas. Como resultado, só

resta um único direito, o de não poder exigir nenhum de seus direitos favorecendo o preconceito

correlato.  Serão  discutidas  também  as  potencialidades  de  garantir  a  memória.  Contudo,

apresentaremos  conceitos  que  potencializam  nossa  reflexão.  Ao  fim  deste  capítulo,  será

problematizada a ausência do direito da memória LGBT.

a) O direito de não ter direitos

O Direito Constitucional  brasileiro,  atualmente,  não atende às demandas da comunidade

LGBT.  Em uma  breve  leitura  da  constituição  da  república  federativa  brasileira,  percebe-se  os

equívocos e ausência de qualquer amparo jurídico. A partir disto é um privilégio no Brasil para um

LGBT conquistar algum direito. É notório que essa ausência de marcos legais culminou não só em

perseguição e violência (física e/ou verbal), mas, também, de exclusão social e cultural. Por fim,

verifica-se que a invisibilização contemporânea da homo-lesbo-trans sexualidade foi e é estimulada,

em diferentes constituições brasileiras, inclusive na atual.  Tais aspectos fazem com que parcela

considerável do movimento LGBT partisse em busca de uma contagem de mortos que revela dados

interessados em pressionar a construção de uma política pública que reconheça a vulnerabilidade da

comunidade LGBT. Não raro, nesses estudos, o Brasil surge como campeão mundial de genocídio

LGBT – em 2013, 40% das mortes do mundo ocorreram aqui, segundo o Grupo Gay da Bahia

(GGB) (2013. p.01).  Estudos internacionais  e do governo brasileiro,  embora apresentem outros

dados, também passaram a apontar para uma posição do Brasil em um campo bastante preocupante

no  que  se  refere  à  vulnerabilidade  dos  direitos  LGBT  no  Brasil,  forçando  o  surgimento  de

legislações locais interessadas no assunto. Em conjunto, a relação entre os dados apresentados pelos

movimentos sociais, organizações internacionais e governo brasileiro, apontam para a ausência de

uma política sólida para a visibilização da comunidade LGBT.

Verifica-se,  inicialmente,  as  especificidades  dos  crimes  de  ódio  a  LGBT’s.

Conhecida popularmente como lesbofobia, homofobia e transfobia, são práticas de violência física

ou psicológica relacionada, respectivamente, as lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais
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que tiveram seus direitos humanos violados. No entanto, é importante frisar as especificidades em

solo nacional, onde leis estaduais de criminalização não visualizam, como é o caso da transfobia,

ódio e violência as pessoas travestis e transexuais e a lesbofobia que ataca diretamente as mulheres

que também são vítimas  do  machismo e  sexismo.  Portanto,  é  evidente  que  tais  nomenclaturas

devem ser respeitadas, bem como, lidas e interpretadas de formas diferentes.

O  termo  homofobia  é  constantemente  problematizado  em  decorrência  de  sua
possível  homogeneização  sobre  a  diversidade  de  sujeitos  que  pretende  abarcar,
invisibilizando  violências  e  discriminações  cometidas  contra  lésbicas  e
transgêneros  (travestis  e  transexuais).  Nesse  sentido,  optam  por  nominá‐las
especificamente como lesbofobia (sobre as quais recaem também o machismo e o
sexismo) e transfobia (sobre as quais recai o preconceito relativo ao inominável
que não se encaixa em uma estrutura dual naturalizante e acachapante). ( BRASIL,
2012. p. 10)

Segundo  dados  de  2012  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da

República – SDH/PR – a violação aos direitos humanos LGBT’s são preocupantes. Nota-se ainda,

que a SDH/PR foi criada em 1977 (Ministério da Justiça), elevada a ministério em 2003 e em 2010

recebeu a sua atual denominação. No entanto,  é somente em 2011 que é publicado o primeiro

relatório  de  violência  homofóbica  no  Brasil,  e  em  2012  o  segundo,  que  será  analisado  nesta

pesquisa. Ressalta-se que em 2013 e 2014 não houve a publicação dos relatórios. Estes documentos

seguem  duas  metodologias  que  sumariamente  se  complementam:  1)  Baseada  nos  registros

informados através do disque 100; 2) Coleta hemerográfica, coletada a partir de notícias da mídia.

Tal iniciativa é a primeira que visa mapear a violência e seus agressores, mas infelizmente sem uma

função definida e permanente.

Segundo o perfil das vítimas dos dados coletados no disque 100, cerca de 60,44%

são gays, 0,49% Transexuais, 1,47% Travestis e 37,59% Lésbicas. Associando a questão de raça,

cerca  de  40,55%  não  negras(os)  (pretos  e  pardos),  26,84%  brancos,  0,23%  amarelos,  0,44%

indígenas. Quanto a faixa etária é possível verificar um genocídio da juventude LGBT, 61,47% até

29 anos, 17,45% de 30 a 39 anos e 11, 04% a partir de 50 anos. O relatório também apresenta o

perfil  dos  suspeitos,  os  vizinhos  são  os  maiores  agressores,  cerca  de  20,69% em seguidas  os

familiares (irmãos, mães, pais, tios, cunhados), representam 17,72%. Os locais que ocorrem essas

violações  são;  38,63% em casa;  30,86% na rua;  5,23% em espaços  públicos  (hospital,  escola,

delegacia de polícia, Albergue e Igreja). Quanto aos meses mais violentos, setembro (11,3%), Julho

(10,8%), Outubro (10,7%), Agosto (10,1%) e Janeiro (9,6%). Com isso, percebe-se que a violência

a LGBT’s é comum e superior em seus lares, tendo como principais agressores seus familiares,

afinal, você já viu ou ouviu, alguém agredir ou expulsar seu filho(a) por ser, negro(a), gordo(a) ou
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com alguma dificuldade motora?

Já os dados hemerográficos, apontam o perfil das vítimas violentadas ou agredidas,

são;  Travestis  51,86%,  Gays,  36,79%,  Lésbicas  9,78%,  Bissexuais  0,39%.  Como  verão

posteriormente, a coleta de dados jornalísticos não mencionam a questão de raça, em sua maioria.

Quanto a faixa etária, afirma-se o genocídio, cerca de 54,99% possui de 14 – 29 anos, de 30-39

13,50% e a partir dos 40 anos, 14,68%. A respeito do perfil dos suspeitos, 9,98% são conhecidos,

6,26% são colegas,  5,68% amantes,  2,94  clientes  e  1,37%,  cabe  destacar  que  71,23% não foi

informado nos documentos pesquisados. Em relação ao local de violação, 35,67% ocorreu nas ruas,

23,59% em residências, em terrenos baldios foram 3,90%, bares e casas noturnas 1,75%, motel

1,56% e  locais  públicos  (instituições  governamentais  e  escolas)  representam 3,31%.  Quanto  o

período, fevereiro com 14,7%, outubro com 11,2%, setembro com 9,2%, janeiro com 8,4% e março

com 8,2%. Por fim, é visível que independente da metodologia aplicada, a violência existe e está

matando.

De  fato,  os  crimes  de  ódio  veem  aumentando  diariamente  contra  a  população  LGBT.

Preocupado com estes dados alarmantes, há trinta anos, o  GGB, coordenado pelo Professor Luiz

Mott  vem investigando,  documentando e denunciando a violência  a  LGBT’s com a publicação

anual do relatório de assassinatos de homossexuais no Brasil (LGBT). O GGB é pioneiro no Brasil,

a preocupar-se em salvaguardar a memória LGBT, além de alertar a violência correlata e preservar a

memória do movimento LGBT. O GGB é inspirado em experiências dos museus de sexualidade da

Europa, além de; 1) Ser o grupo LGBT mais antigo do Brasil; 2) O primeiro a efetivamente pensar e

conceber  um museu que aborde as sexualidades  – Museu da Sexualidade;  3)  Foi  o  primeiro a

preocupar-se  em  realizar  uma  pesquisa  e  quantificar  para  saber  quantos  LGBT’s  são  mortos

diariamente. 

Segundo o relatório Anual  de Assassinato de Homossexuais no Brasil  (GGB) relativo a

2013, os números são surpreendentes; 1) Em 2013 foram 1 assassinato a LGBT's a cada 28 horas,

um aumento de 14,7% desde o governo Dilma Rousseff; 2) Pernambuco e São Paulo estados onde

mais  assassinam LGBT’s;  3)  Roraima e  Mato  Grosso  são  os  estados  mais  perigosos  para  esta

comunidade;  4)  Entre  as  capitais,  Manaus  e  Cuiabá  registraram  o  maior  número  de  crimes

homofóbicos; 5) A região nordeste é a mais violenta, com 43% dos casos; 6) Acre, Amapá e Espírito

Santo são os estados menos violentos. O relatório destaca ainda que em janeiro de 2014, foram 42

assassinatos, tonando-se o sangrento da história, 1 LGBT morto a cada 18 horas. Portanto é visível,

que o “HomoCausto”3 existe, está presente e é estimulado pelo Estado. 

O relatório, também destaca, o perfil das vítimas. Percebe-se então que em 2013, 59% das

3 Termo utilizado por Luiz Mott ao realizar uma analogia com o holocausto.
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vítimas eram homossexuais, seguidos de 35% Travestis e Transexuais, lésbicas, bissexuais e héteros

representam 6% da estatística. Os meses mais violentos são; 1) Agosto com 34 mortes; 2) Abril com

30 mortes; 3) Fevereiro e Junho com 28 mortes; 4) Outubro com 27 mortes; 5) Dezembro com 26

mortes. A faixa etária mais violentada é de 19 a 30 anos, seguida de; a) 24% 31 a 40 anos; b) 15%,

41 a 40 anos; c) 13%, não foi informado; d) 7%, até 18 anos; e) 6%, de 51 a 60 anos; f) 4% a partir

de 60 anos. Observa-se ainda a invisibilização, tratando-se da cor de pele ( branco, pardo e preto),

sendo  54%  dos  assassinatos,  este  perfil  não  foi  identificado.  Tratando-se  da  forma  de  morte,

apresenta-se, facadas, tiros, asfixia, espancamento, apedrejamento, suicídio, pauladas, carbonização.

Quanto  à  profissão,  profissionais  do  sexo,  cabeleireiros,  professores,  estudantes,  empresários,

funcionários públicos, atores, comerciantes, aposentados, autônomos e padres. Por fim, é possível

verificar um perfil de vítimas que imediatamente poderia ser beneficiada com políticas públicas e

ações de visibilização.

Os gays lideram os “homocídios”: 186 (59%), seguidos de 108 travestis (35%), 14
lésbicas (4%), 2 bissexuais (1%) e 2 heterossexuais. Nessa lista foram incluídos 10
suicidas gays que tiveram como motivo de seu desespero não suportar a pressão
homofóbica, como aconteceu com um gay de 16 anos, de São Luís, que enforcou-
se  dentro  do  apartamento  “por  que  seus  pais  não  aceitavam  sua  condição
homossexual.”  O  Brasil  confirma  sua  posição  de  primeiro  lugar  no  ranking
mundial de assassinatos homo-transfóbicos, concentrando 4/5 de todas execuções
do planeta. Nos Estados Unidos, com 100 milhões a mais de habitantes que nosso
país, foram registrados 16 assassinatos de transexuais em 2013, enquanto no Brasil,
foram executadas 108 “trans”.O risco, portanto, de uma travesti ser assassinada no
Brasil é 1280 vezes maior do que nos EUA. (GGB, 2013, p.01)

Segundo o coordenador desta pesquisa, o Prof. Luiz Mott, antropólogo da Universidade

Federal da Bahia, “(…) tais números representam apenas a ponta de um iceberg de violência e

sangue” (GGB, 2013, p.03). Ele aponta, que a pesquisa é construída a partir de material enviado ou

também de coletas de informações na internet e jornal, no entanto alerta quanto a falta de preparo da

polícia  ao tratar  de casos  que envolvam a comunidade LGBT, gerando assim os  “homocídios”

(GGB, 2013, p.03).

 Conforme os  dados,  os  autores  somente  foram identificados em 103 (33%) destes

crimes letais, sendo que em 67% não há informação sobre a captura dos criminosos, prova do alto

índice de impunidade nesses crimes de ódio e gravíssima homofobia institucional/policial que não

investiga  em  profundidade  tais  homicídios.  Impunidade  observada  em  regiões  geográficas

diferentes. Por exemplo, no nordeste, no estado da Bahia, com 18 dentre 20 crimes impunes, na

região  sul  o  estado  do  Paraná,  em que  dos  15  homocídios,  12  permanecem impunes.  Para  o

Presidente do Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira, “mesmo em crimes envolvendo latrocínio
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(matar para roubar), prostituição de travestis e violência doméstica de casais LGBT's, a homofobia

cultural  e  governamental  são  responsáveis  por  tais  sinistros,  pois  estigmatizam e  empurram as

travestis para a marginalidade, permitem o bullying nas escolas, acrescido do efeito pernicioso dos

sermões dos fundamentalistas aliados do Governo que demonizam os gays, acirrando sobretudo

entre os jovens o ódio anti-homossexual.” Luiz Mott critica a ineficiência da Secretaria Nacional de

Direitos Humanos por não disponibilizar banco de dados sobre crimes letais contra LGBT, além de

ter divulgado no ano passado número inferior de assassinatos do que os documentados pelo GGB:

“mesmo sem verbas, sem apoio institucional, nosso site '‘quem a homotransfobia matou hoje?'  é o

único banco de dados disponível on line sobre tais crimes. Por isso é que há mais de uma década o

State Department dos Estados Unidos divulga nossos dados em seu relatório anual sobre direitos

humanos” (GGB, 2013, p.03). 

Tratando-se da população travesti e transexual a situação é mais sangrenta. Segundo os

dados  disponibilizados  pela  RedeTransBrasil  através  de  sua  presidenta  Indianara  Siqueira  e

publicado na segunda edição da Revista Memória LGBT, somente em 2013 foram assinadas 121

travestis, ou seja, 3 mortes por dia. No Brasil, a região que mais mata travestis e transexuais é a

sudeste com 33%, seguidas de Nordeste (29%), Sul (16%), Centro-Oeste (10%) e Norte (9,9%). São

Paulo(14%) é o estado que mais comete assassinatos com motivos transfóbicos, acompanhados de

Minas Gerais ( 10%), Rio Grande do Sul ( 8.2%), Paraíba, Paraná e Rio de Janeiro (6.6%) e outros

estados somam 46,5 %. Quanto a idade, a faixa etária que é brutalmente assassinada pertence a

faixa etária 18-28 anos com 30%, seguidas de, 29-39 (29%), 13-17 anos (6,6%) e de 40 a 60 (3,3%).

Tratando do tipo  de  morte,  cerca  de  38% das  vítimas  foram mortas  a  tiro,  acompanhadas  de,

assassinatos  com 19%,  facadas  com 16%,  estrangulamento  e  pauladas  com 4,9% cada,  outras

formas totalizam 19%. Por fim, a partir dos dados apresentados é notório que a ausência de direitos

e  políticas  públicas,  torna  essa  comunidade  vulnerável,  sozinha,  marginalizada  e  criminalizada

(Rede Trans Brasil, 2014.p.02-03). 

E quando associamos a questão racial as pessoas trans? Segundo o relatório Anual da

Situação das Transmulheres Negras no Brasil da GlobalRights, as transmulheres negras sofrem mais

abusos aos direitos humanos. Segundo o documento publicado na 2° Edição da Revista Memória

LGBT, traduzido pela historiadora Treyce Hellen Goulart a “transfobia e racismo andam juntos em

projeto nacional  de extermínio da população negra brasileira” (GOULART, 2014).  Ela  também

aponta, 

De fato fica exposta a constatação de que o Estado não tem empreendido ações
suficientes  para  atender  às  necessidades  da  população  trans,  nem  tem  se
comprometido a desenvolver medidas específicas para responder às demandas de
negrxs LGBTI (GOULART, 2014. p. 17)
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Com os  dados  apresentados  fica  explícito  que  os  cidadãos  e  cidadãs  brasileiras

LGBT  estão  distantes  dos  direitos  instituídos  em  1988.  Segundo  o  preâmbulo  que  rege  a

Constituição  Federal  apresenta-se  as  palavras:  direitos  sociais  e  individuais,  a  liberdade,  a

segurança,  o bem-estar,  o desenvolvimento,  a igualdade (Brasil,  1988. p.11). Consta também a

seguinte frase “(…) uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos(…) (Brasil, 1988. p.11),

mas em seguida surge a influência da religião no artº 226 §3º define como família “Para efeito da

proteção do Estado,  é  reconhecida  a  união  estável  entre  o homem e  a  mulher  como entidade

familiar,  devendo  a  lei  facilitar  sua  conversão  em casamento”  (BRASIL,  1988).  Apresenta-se

também a  palavra  Deus,  o  que  abole  os  outros  Deuses  também cultuados no Brasil,  como as

religiões  de  matriz  africana.  O  mesmo  documento  aponta  alguns  direitos  garantidos,  mas

dificilmente conquistados, em especial, para os grupos marginalmente excluídos que transgridem a

norma. Portanto,  destacam-se as contradições  da Constituição Federal,  que constitucionalmente

abole o preconceito, mas tradicionalmente, institucionalmente e culturalmente a negam, resultando

o ódio a LGBT's.

Nesse contexto, as experiências museológicas brasileiras transformam-se tanto na teoria e na

prática.  Cabe lembrar os fatos que impulsionaram essas transformações como a Mesa Redonda

sobre o papel do museu na América Latina, ocorrida em Santiago do Chile em 1972, este é uma

importante  contribuição  da  América  Latina,  o  documento  destaca  o  “papel  e  o  uso  social  dos

museus e do patrimônio” (DUARTE CÂNDIDO, 2003. p.22) impulsiona uma nova museologia,

democrática, social, coletiva, horizontal e criativa. Em 1984, a Declaração de Quebec reconhece o

Movimento Internacional para uma Nova Museologia no âmbito do ICOM. Já em 1992, com a

Declaração de Caracas que mantém “à função sócio-educativa do museu, o estímulo à reflexão e ao

pensamento crítico e a afirmação do museu como canal de comunicação”(DUARTE CÂNDIDO,

2003. p.29). Tal contexto,  possibilitou e potencializou à memória comunitária impulsionando às

práticas  em memória  e  museologia  social.  Como exemplo,  está  a  Carta  das  Missões  de  2012,

realizada  em São Miguel  das  Missões,  durante  o encontro  da Rede do Rio  Grande do Sul  de

Iniciativas Comunitárias em Memória e Museologia Social, documento construído por lideranças

comunitárias de museus e iniciativas comunitárias em memória e museologia social no qual e em

coletivo  definiram o  conceito  de  comunidade.  Portanto,  em uma  definição  para  este  trabalho,

entendemos  como  comunidade  LGBT,  pertencente  a  um grupo  vulnerável  que  está  ligada  por

diferentes vínculos e a constante luta por direitos, em especial o direito à memória que nos leva a

garantia de preservação de suas produções culturais, além de seus patrimônios.
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 grupo ou grupos de pessoas  em situação de vulnerabilidade social  unidas  por
vínculos históricos relacionados a aspectos territoriais,  étnicos, culturais e/ou de
gênero, em especial quando movidas ou organizadas em prol da defesa e promoção
do  Direito  à  Memória  e  à  História,  assim como a  outros  tópicos  dos  Direitos
Humanos e Culturais. (CARTA DAS MISSÕES in BAPTISTA; SILVA, 2013) 

Nota-se ainda, as definições de museus do Conselho Internacional de Museus e Instituto

Brasileiro  de  Museus,  em  ambos  os  casos  eles  estão  a  serviço  da  sociedade  e  de  seu

desenvolvimento (CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS, 2001)(BRASIL, 2009). Mesmo

com novas reflexões a maioria dos museus continuam estagnados em suas ações, até mesmo as

iniciativas comunitárias em memória e museologia social, os museus comunitários, ecomuseus que

transgrediram os pilares da museologia tradicional, ainda não questionam a violência e o direito à

memória  aos  LGBT's  seja  em  seu  edifício  ou  em  seu  território.  Nota-se,  mesmo  um  novo

pensamento museológico brasileiro ainda não transformaram os museus e as práticas comunitárias

museológicas. 

Em um cenário de invisibilidades, surge alguns direitos. É o caso das tentativas de

superação a homo-lesbo-transfobia através de legislações estaduais e do Supremo Tribunal Federal.

Atualmente no Brasil, cerca de 13 estados possui leis que dispõem sobre a liberdade de orientação

sexual (BA, RJ, RS, DF, MG, SP, MS, PI, PA, PB, AL, MA e PE) além de 79 municípios (IBGE,

2010). É louvável cada iniciativa,  no entanto sua repercussão é precária,  se não esquecida pela

segurança pública. Outro caso recente foi a decisão do STF ao reconhecer a união homoafetiva em

2011, um dos maiores avanços no Brasil pró-LGBT. Portanto, tais iniciativas, afirmam os direitos

constitucionais já garantidos uma vez, mas negado por anos.

Além destes  documentos  é  importante  frisar  as  declarações  da  Organização  das

Nações Unidas, sancionados pelo Governo Brasileiro. Observa-se que ao ratificar essas declarações

a República Federativa Brasileira, adere para a si a responsabilidade de garantir e promover tais

direitos.  No entanto,  tais  documentos  mesmos  sancionados,  tornando-se  decretos,  portarias  ou

programas são desprezados.

Durante a III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação, a Xenofobia e

Intolerâncias Correlatas gerou-se a carta de Durban. Este documento, afirma que o Estado tem a

responsabilidade de criar métodos que garantam direitos e a igualdade plena, bem como o combate

ao  racismo,  xenofobia,  a  intolerância  correlata,  leia-se  homo-lesbo-transfobia.  Com influência

deste  documento,  somado  a  outros,  é  criado  uma  série  de  portarias  e  resoluções  visando  à

população negra e quilombola, além de, três decretos; 1) Decreto 45.555 de 19 de maio de 2008

que Institui a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Doença Falciforme e

outras Hemoglobinopatias; 2) Decreto Nº 6.040, de 7 de Fevereiro de 2007 – Institui a Política



19

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; 3) Decreto Nº

4.887,  de  20  de  Novembro  de  21003  –  Regulamenta  o  procedimento  para  identificação,

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das

comunidades  dos  quilombos  de  que  trata  o  art.  68  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias. Portanto, como resultado de Durban o Brasil atendeu demandas que superassem o

racismo, esquecendo dos demais princípios como a xenofobia e o preconceito correlato.

 Reafirmando os princípios dos direitos iguais e da autodeterminação dos povos e
lembrando  que  todos  os  indivíduos  nascem  iguais  em  dignidade  e  direitos,
enfatizando  que  a  igualdade  deve  ser  protegida  como  questão  de  prioridade
máxima e reconhecendo o dever dos Estados em tomar medidas rápidas, decisivas
e apropriadas visando eliminar todas as formas de racismo, discriminação racial,
xenofobia e intolerância correlata; (Durban, 2001. p. 1)

Durante a  3° Conferência  Geral  da Organização das Nações Unidas  para Educação,

Ciência e Cultura em 2001 aprovou-se a Declaração Universal sobra a Diversidade Cultural. Este

documento reconhece as múltiplas “identidades culturais  plurais” e define “pluralismo cultural”

como garantia de intercâmbio e relação social. Em seu segundo artigo, a declaração reconhece as

múltiplas  “identidades  culturais  plurais”  e  define  “pluralismo  cultural”  como  garantia  de

intercâmbio e relação social.

Nas  nossas  sociedades  cada  vez  mais  diversas,  é  fundamental  garantir  uma
interacção harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais plurais,
variadas e dinâmicas, bem como a sua vontade de viver em conjunto. Políticas
visando a inclusão e participação de todos os cidadãos são garantias de coesão
social,  de vitalidade da sociedade civil  e  de paz.  Assim definido,  o pluralismo
cultural  dá  expressão  política  à  realidade  da  diversidade  cultural.  Sendo
indissociável  de  um ambiente  democrático,  o  pluralismo  cultural  favorece  os
intercâmbios culturais e o florescimento das capacidades criativas que suportam a
vida pública. (UNESCO, 2002.p.1) 

Como  se  percebe,  em  um  estado  democrático,  nós  LGBT's  não  temos  direitos

assegurados de forma explícita. Mesmo com toda a jurisprudência que rege a República Federativa

Brasileira, que preza pelo pluralismo, a diversidade e a superação do ódio e preconceito é negada a

comunidade LGBT. Percebe-se que existe uma dissociação de raça, gênero e orientação sexual,

impossibilitando dados mais concretos para a efetivação de ações e políticas que visem a educação,

cultura, cidadania a população LGBT. Portanto,  atualmente a comunidade LGBT tem um único

direito, o de não ter nenhum. 

b) Garantir a Memória é Garantir Direitos?
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A cultura  é  um  dos  direitos  básicos  conquistados  pela  sociedade  brasileira  em  1988.

Conforme os artigos 215 e 216 da constituição federal brasileira, o seu acesso e manutenção devem

ser garantidos pelo Estado. No entanto, é possível verificar que mesmo as legislações citadas não

exclui a comunidade LGBT, pelo contrário, ela permite sua inclusão. Em seu art.215 “O Estado

protegerá as  manifestações  das  culturas  populares,  indígenas  e  afro-brasileiras,  e das de outros

grupos participantes do processo civilizatório nacional” (Constituição Federal, 1988.[grifo meu]). Já

no art.   216, observa-se “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”  (Constituição Federal, 1988.

[  grifo  meu]).  Portanto,  é  evidente  que  a  ausência  está  na  prática,  dominada  pela  cultura

heteronormativa que propositalmente, invisibiliza uma série de grupos “formadores da sociedade

brasileira”, entre elas a LGBT, afirmando assim, o preconceito.

Preconceito fortalecido durante as ditaduras na América Latina. “No que toca aos

homossexuais,  eles,  que vinham se organizando,  foram forçados a recuar” durante este período

(COLAÇO. 2014. p.6). Na década de 70, o Brasil, assim como a América Latina, as ditaduras foram

cruciais  para  a  criação  de  novos  modelos  teóricos,  econômico,  sociais.  Um  dos  casos  mais

emblemáticos é “a proibição de aparição de homossexuais na televisão juntamente com a temática

da injustiça social e da discriminação racial” (COLAÇO, 2014. p.6). Entre os envolvidos estava

Clóvis Bornay, artista, museólogo e carnavalesco: “Homossexuais famosos como Dener, Clodovil e

Clóvis  Bornay,  utilizados como clowns para alavancar audiência  da televisão,  foram demitidos,

atendendo a pedidos de várias pessoas da sociedade” (COLAÇO, 2014. p.8). 

Paralelamente, neste contexto a museologia e os museus ganham um novo papel social.

Surgem novas possibilidades e uma nova tipologia é instituída, inicialmente chamada de ecomuseus

que se transformaram em múltiplas denominações, que atendam o protagonismo comunitário. A

nova museologia apresenta tendências em diferentes partes do mundo, além de ser uma importante

demanda para  a  realidade  da  América  latina  com seus  grupos  e  comunidades.  Estes,  unidos  e

ligados para garantir  direitos,  conquistas. Além disso, as correntes teóricas da nova museologia

passam a propor o combate a toda forma de discriminação e o preconceito correlato. 

Que o museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte integrante e
que possui nele mesmo os elementos que lhe permitem participar na formação da
consciência  das  comunidades  que  ele  serve;  que  ele  pode  contribuir  para  o
engajamento destas comunidades na ação, situando suas atividades em um quadro
histórico que permita esclarecer os problemas atuais, isto é, ligando o passado ao
presente, engajando-se nas mudanças de estrutura em curso e provocando outras
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mudanças  no  interior  de  suas  respectivas  realidades  nacionais;(CONSELHO
INTERNACIONAL DE MUSEUS, 1972)

Apesar desses avanços, uma das principais reivindicações, na área cultural, encaminhadas

pelos debates e audiências ocorridos durante o processo de reforma constitucional de 1988 decorria

da  visão  de  que  essa  prática  deveria  ser  alargada.  Na  retomada  do  processo  democrático,  era

praticamente consensual que a preservação da diversidade étnica e social deveria contemplar os

movimentos  sociais  emergentes,  assim como deveriam ser valorizados os aspectos  da produção

cultural  em que as  camadas  populares  tinham e  têm uma participação inquestionável  visível  e

efetiva, como é o caso das festas e celebrações, danças, músicas entre outros (ARANTES, 2001, p.

129). 

O artigo 215 da Constituição Federal de 1988 garante o livre acesso à cultura. Sendo de

responsabilidade do Estado em permitir o livre acesso e práticas dos direitos culturais, além de,

fomentar,  estimular  e  promover  as  manifestações  culturais  (Constituição  Federal,  1988).  No

entanto,  no  artigo  216  fica  a  possibilidade  de  explorar  os  LGBT’s  na  formação  da  sociedade

brasileira,  onde se  lê:  “Constitui  patrimônio  cultural  brasileiro,  os  bens  de  natureza  material  e

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Portanto, ao mesmo tempo que

o Estado através  de sua constituição  garante  o livre  acesso à  cultura a  todas  e  todos cidadãos

brasileiros, na prática, isso ainda não ocorre.

Algumas medidas no setor cultural, possibilitaram esse acesso à cultura e à memória. Em

2007 a 1ª Conferência Nacional GLBT foi convocada por meio de decreto presidencial  (BRAZ,

2013.  p.7),  além  de  decretos  realizados  por  governadores  em  seus  estados,  culminando  nas

conferências estaduais. Observa-se o texto base que “menciona-se, no item relacionado à atuação do

Ministério da Cultura (MinC), os editais relativos ao ‘Fomento às Expressões Culturais GLBT’ (BRAZ,

2013. p.7), que visam à promoção do direito à cultura, à memória da comunidade LGBT,

 No texto-base, por exemplo, fala-se na criação de “museus para abrigo do acervo
recolhido, resgatando os bens materiais e imateriais dessa população”, bem como
na promoção da “circulação deste acervo em exposições itinerantes”, assim como
se menciona a produção de materiais audiovisuais com foco em questões LGBT.
Menciona-se também a necessidade de apoio a “eventos culturais com foco nas
questões GLBT”, bem como na inclusão, no calendário cultural nacional, dos Dias
do  Orgulho  GLBT (28  de  junho),  da  Visibilidade  Lésbica  (29  de  agosto),  da
Visibilidade Travesti (29 de janeiro), como datas comemorativas oficiais. (BRAZ,
2013. p.8-9)

Campo de contradições, as políticas públicas do Brasil passam a tentar dar conta da
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realidade social ao mesmo tempo que conflituam com performances governamentais. De fato, a

invisibilização  LGBT  pode  ser  compreendida  como  uma  política  do  Estado  brasileiro

contemporâneo. Conforme explicitado pela presidenta Dilma Rousseff em maio de 2011, quando

informou aos jornalistas que o “Governo não fará propaganda de opção sexual”, referindo-se ao kit-

anti-homofobia, ela também afirma que “o governo não pode interferir na vida privada das pessoas”

(Jornal  O Globo,  2011).  Redução das  campanhas  de  combate  à  epidemia  de  HIV,  ausência  de

fomento às pesquisas,  entre outros fatores,  tornaram questionável a contribuição governamental

para com a comunidade LGBT. Com isso, percebe-se uma ausência de ações pró-LGBT nos direitos

humanos. Por fim, a invisibilização tornou-se uma importante ferramenta para ocultar a cultura e

memória, o que estimula a homo-lesbo-transfobia.

Como se percebe, as práticas discordantes da Constituição Federal geraram a supressão da

memória  e  cultura  e  estimularam  a  promoção  do  preconceito,  da  violência  e  da  exclusão  a

comunidade  LGBT.  Esta  ausência  praticada  em  museus,  espaços  de  memória  e  iniciativas

comunitárias  reproduzem a  invisibilidade  deste  grupo.  Certamente,  este  cenário  contribui  para

tornar a população LGBT vulnerável e marginalizada, invisível e sem direitos. Verifica-se também o

vanguardismo brasileiro em sua legislação que trata da questão patrimonial, além das sancionadas.

Portanto, os direitos garantidos nos artigos 215 e 216 da Constituição e demais documentos, foram

negados, demostrando uma forma de estimular a homo-lesbo-transfobia.

c) Memória LGBT: Ausências

A memória é um campo em permanente construção e conflito. O empoderamentos da

memória transforma o invisível em visível, e o que determinará é a relação de poder. É constante

vermos representado nas casas de memória, os museus, um discurso que visa a manutenção de um

passado com sua tradição e conservadorismo. Como exemplo desta memória coletiva podemos citar

o protagonismo hegemônico do homem branco e conquistador, representação fiel na maioria dos

museus e do patrimônio cultural. Nota-se as memórias ausentes, aquelas silenciadas, entre elas “os

criminosos,  as  prostitutas,  os  ‘associais’,  os  vagabundos,  os  ciganos  e  os  homossexuais”

(POLLACK, 1989.p.10). Ressalta-se que a negligência destas memórias resultaram na perseguição

e discriminação destes e outros grupos, em especial a memória das pessoas que tinham relações

entre o mesmo gênero, hoje chamados de LGBT. Por fim, os esquecimentos resulta a longo e curto

prazo em um profundo silenciamento social que perpassa pela memória e o patrimônio cultural.

A memória é um espaço de conflito e tensão. Ela é construída, seletiva e as vezes

forjada. Pollack ao citar Maurice Halbwachs diz que a memória coletiva é a “força dos diferentes
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pontos de referência que estruturam nossa memória e que a inserem na memória da coletividade a

que pertencemos” (POLLACK, 1989. p.03). Selecionamos o que queremos lembrar e esquecemos o

que  não  nos  interessa,  seja  individualmente  ou  coletivamente.  O  esquecimento  por  sua  vez  é

necessário, afinal não seriamos capazes de preservar todas nossas memórias em um único espaço, e

por isso selecionamos - mas este movimento é válido quando serve para perpetuar uma hegemonia? 

 Segundo  Mário  Chagas,  a  concepção  de  memória  que  temos  hoje  é  impulsionada

principalmente após a Revolução Francesa, quando se “institui marcos de memória (datas, heróis e

monumentos) articulados com um novo conceito de nação” (CHAGAS, 2009. p.47). É quando a

memória passa a ser a ferramenta “utilizada para recordar, para comemorar, para garantir a ordem

inaugurada (no passado)” (CHAGAS, 2009, p. 47). Com isso, criam-se espaços que rememorarão o

passado, entre eles os museus, que se tornam ordenadores da memória, dos saberes e das artes

(CHAGAS, 2009, p.53). A memória é seletiva, portanto, e essa seleção sempre será excludente, em

especial pela necessidade de assegurar aquilo que os grupos dominantes consideram como bons

costumes e sua tradição do passado, negando direitos para o presente e futuro para todos os que não

enquadram nos panoramas construídos.

A memória,  essa  operação  coletiva dos  acontecimentos  e  das  interpretações  do
passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou
menos  conscientes  de  definir  e  de  reforçar  sentimentos  de  pertencimento  e
fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos,
igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. A referência ao passado serve
para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade,
para  definir  seu  lugar  respectivo,  sua  complementariedade,  mas  também  as
oposições irredutíveis. (Pollack, 1989. p.07)

O que chamamos de memória LGBT é recente, mas assim como a memória, em geral,

esta  também é  selecionada.  Contudo,  até  que  ponto  são  os  LGBT os  selecionadores  de  suas

memórias?  Destacam-se,  ainda,  as  construções  pejorativas  e  emudecedoras  impulsionadas  pela

mídia e pelo Estado. É possível perceber que esta memória foi construída de dois pontos de vista

diferentes; 1) O movimento social que visava aos direitos iguais a pessoas que se relacionavam com

o  mesmo  gênero;  2)  O  Estado  que  via  tais  práticas  como  uma  doença,  o  homossexualismo,

impulsionado com a proliferação do vírus da Imunodeficiência Humana – HIV. Observa-se, que o

primeiro  caso  tem como emblema os  frequentadores  do  bar  Stonewall  nos  Estados  Unidos  da

América, em que homossexuais e lésbicas ali presentes enfrentaram a polícia após a invasão dos

policiais ao espaço. Este é um fato de grande importância para o movimento LGBT ocorrido no ano

de  1969.  No  entanto,  o  Estado  e  seus  mecanismos  construíram  uma  memória  pejorativa  e

preconceituosa em torno deste segmento, resultando em ausências que reflete-se também falta de
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monumentos, patrimônios e museus. Portanto, a memória LGBT também foi construída, pelo viés

do movimento social e do Estado, enquanto a primeira visava a conquista e positivação, a segunda a

marginalização.

O patrimônio é um bem cultural  reconhecido pelo Estado que represente a herança,

identidade  e  pertencimento  da  sociedade.  Nota-se o  conceito  político,  que define  o patrimônio

cultural como os “bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjuntos,

portadores de referências à  identidade,  à  ação,  à  memória dos diferentes grupos formadores da

sociedade  brasileira”  (MIRANDA;  ARAÚJO;  ASKAR,  2009.p.26),  ou  seja,  toda  a  produção

humana, seja ela tangível ou intangível, que represente a herança e identidade do povo pode ser

também patrimônio cultural. Ao refletir sobre o patrimônio cultural, Waldisa Rússio (RÚSSIO apud

BRUNO, 2010. p.179) conceitua o patrimônio cultural como o conjunto de bens que se preservam e

o conjunto de bens que se realizam, que se constroem no presente. Segundo ela, o patrimônio vai

além de uma jurisdição ou de um valor para uma elite e só poderá ser apropriado e  com isso

preservado a partir  de uma “valoração e consciência” derivada “de uma historicidade das quais

significativas parcelas do povo estejam cônscias. Em duas palavras: patrimônio cultural é questão

de consciência histórica.” (RÚSSIO apud BRUNO, 2010. p. 121). 

O  patrimônio  cultural,  como  se  percebe,  é  um  termo  jurídico  reapropriado  e

transformado pelo movimento social, bem como por diferentes áreas de conhecimento, comumente

definindo a produção cultural humana, seja ela tangível ou intangível. Quando tratamos de uma

memória silenciada, tratamos da ausência de patrimônio, de espaços, modos e saberes importantes

para a afirmação da identidade.

O museu é idealmente um espaço democrático, transformador, não formal, com uma

função  social,  além de  afirmar  e  construir  uma ou várias  identidades  através  de  seu  discurso.

Segundo Tomislav Sola (1986. p. 26), “O aspecto dominante da missão do museu é a defesa da

identidade,  da  continuidade  da  identidade”.  Segundo  Tomislav  Sola,  os  museus  também estão

ligados ao passado que “ é o solo do qual cresce qualquer identidade” (SOLA, 1986. p. 26), o que

forma “um modelo de sobrevivência” (SOLA, 1986. p.26). Contudo, ele aponta a importância do

diálogo entre o passado e o presente, evitando, assim, que os museus que vivem ligados somente ao

passado tornem-se um “necrotério” de “objetos mortos em seu interior” que “não servem a causa da

vida; mas da morte” (SOLA, 1986, p.26).  Os museus contemporâneos,  por sua vez,  têm como

passado, experiências, métodos e técnicas herdadas de distintos períodos históricos. Para Waldisa

Rússio Camargo Guarnieri (RÚSSIO apud BRUNO, 2010, p.76-77) o museu pesquisa, comunica,

documenta e expõe, além de registrar a trajetória humana delimitando por recursos de comunicação

daquele período, tornando-se “variável, quanto à sua forma e aos seus meios, de acordo com a
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sociedade”, além de ser um importante “agente humanizador de desenvolvimento do homem e da

humanidade”. De fato, podemos verificar que o museu é uma importante ferramenta social com

potencial transformador para a diversidade.

Los museos no son únicamente lugares para la conservación del patrimonio o para
la transmisión de la memoria,  son espacios para la reflexión,  para la puesta en
común de los valores pasados y presentes y la para crítica contemporánea sobre
quiénes somos y hacia dónde vamos o deberíamos ir, la revalorización del respeto a
la diversidad. (MUSEOS, GÉNERO Y SEXUALIDAD, 2014. p.4-5) 

A memória é um mecanismo de construção, de tensão e poder, e por isso quando convém é

silenciada, não raro pelo Estado através da memória oficial. Ressalta-se que a memória coletiva é

universalista e possui o “caráter destruidor, uniformizador, e opressor” (POLLACK, 1989, p. 04).

Em contraposição a isso surge a demanda da memória dos grupos historicamente excluídos e por

sua vez marginalizados, conhecida como memória subterrânea. Nesse fluxo, a memória silenciada é

um instrumento  da  memória  coletiva  para  assegurar  sua  supremacia  negando  direitos  alheios.

Segundo Pollack, o silenciamento também é uma forma de proteção: “uma pesquisa de história oral

feita na Alemanha junto aos sobreviventes  homossexuais dos campos comprova tragicamente o

silêncio coletivo daqueles que, depois da guerra, muitas vezes temeram. que a revelação das razões

de seu internamento pudesse provocar denúncia, perda de emprego ou revogação de um contrato de

locação” (POLLACK, 1989, p.10). Portanto, silenciar grupos é uma prática comum do Estado que

ataca o que deveria ser preservado, a memória: “um povo sem memória nada sabe, e é presa fácil de

armadilhas” (RÚSSIO apud BRUNO, 2010, p.121)

A memória por ser seletiva sempre será disputada, surgindo assim as relações de poder, em

especial nos museus, a casa da memória. Mário Chagas aponta que o poder está em toda a parte, ele

não é uma instituição, mas está presente na sociedade (CHAGAS, 2009, p.63). Como exemplo desta

tensa relação, temos a formação dos acervos museológicos que tentam expressar a universalidade a

partir da memória de uma elite, tornando os museus espaços de uma memória forjada e que não

representa uma grande parcela da população, em especial a comunidade LGBT. Nota-se que estes

espaços de memória podem ainda reverter essa situação adotando um caminho capaz de “ampliar o

acesso aos bens culturais acumulados, mas, sobretudo, em socializar a própria produção de bens,

serviços e informações culturais” (CHAGAS, 2009, p.65). Portanto, a memória e o poder estão em

constante  tensão,  cabe  os  espaços  de  vocação  museológica  selecionarem a  forma  que  irão  se

relacionar com o poder, podendo ir além do óbvio e  “estimular novas produções e abrir-se para a

convivência com as diversidades culturais” (CHAGAS, 2009, p.65). 

Por fim, a memória por ser seletiva é um espaço de disputa. Essa tensão reflete-se
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também no campo do patrimônio. Esse silenciamento nos espaços de memória e pertencimento

reflete-se em profundas ausências. Nesta disputa os grupos historicamente excluídos são os mais

prejudicados com a falta de espaços e também patrimônios que possam fortalecer sua identidade e

garantir direitos. Resultados da disputa de poder podem ser averiguados nos museus. A construção

da memória perpassa a afirmação e conquista de grupos, tornando-os empoderados e fortalecidos.

Capítulo II: Musealizando em Revista

O  presente  capítulo  apresentará  as  potencialidades  da  Revista  Memória  LGBT-

RMLGBT. Verifica-se a tentativa de realizar uma analogia entre o processo museológico realizado

nos museus e na RMLGBT. Após, será apresentada uma outra potencialidade, a arqueologia da
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memória LGBT. Por fim, este capítulo refletirá sobre os limites e possibilidade da memória LGBT

em Revista.

a) Revista Memória LGBT 

Como iniciativa  para  enfrentar  a  invisibilização já  demostrada,  foi  criada  a  Revista

Memória LGBT – RMLGBT, um periódico digital colaborativo. A Revista tem como premissa a

salvaguarda e a comunicação da memória LGBT. Tal iniciativa atende a uma demanda e direito

contemporâneo em superação a homo-lesbo-transfobia e a ausência do protagonismo LGBT em

museus  e  espaços  de  memória.  Foi  lançada  em novembro  de  2013  em  seu  domínio  público

(www.memorialgbt.com).  Bimestral,  de  livre  acesso  e  disponível  em  diferentes  formatos,  a

proposta  é  vinculada  ao  projeto  Patrimônio  Cultural  LGBT  e  museus:  mapeamento  e

potencialidades de memórias negligenciadas. Para sua realização, conta com apoio da Rede LGBT

de Memória  e  Museologia  Social,  surgida  em 2012 durante  o V Fórum Nacional  de  Museus,

sediado em Petrópolis-RJ. A RMLGBT possui o Número Internacional Para Publicações Seriadas -

 ISSN  (International  Standard  Serial  Number).  Em  seu  formato  virtual,  colaborativo  e

compartilhado,  pretende  atender  demandas  que  promovem  a  memória  dos  gays,  lésbicas,

bissexuais, travestis e transexuais.

Destacamos  ainda  que  a  Revista  Memória  LGBT  adotou  uma  metodologia

compartilhada,  participativa e colaborativa. Tal método caracteriza-se por mapear iniciativas em

memória e museologia social que promovam o protagonismo da memória LGBT, através de: 1)

Mapeamento colaborativo feito pela equipe RMLGBT; 2) Mapeamento colaborativo realizado em

parceria com a sociedade civil e instituições públicas; 3) Mapeamento por meio de entrevistas com

personalidades públicas; 4) Registro e preservação do mapeamento; 5) Disponibilização bimestral

em formato de revista do mapeamento enviado. 

Além das iniciativas mapeadas, a RMLGBT também traz demandas, angústias, anseios

e denúncias aos direitos LGBT’s, bem como, dicas de cinema, literatura, teatro, paradas LGBT’s e

outros temas elencados pelos colaboradores. Todo o material enviado é analisado por um corpo

editorial indicado pela Rede LGBT de Memória e Museologia Social, composto por 01 doutor, 02

mestres, 02 graduandos e 01 graduado, responsáveis em selecionar e revisar o conteúdo. Para tal,

esta revista é autônoma, colaborativa e democrática, e com isso pretende-se agregar, disseminar e

salvaguarda a memória, história, o patrimônio cultural e ações de museologia social da comunidade

LGBT. 

http://www.memorialgbt.com/antigo/page_8.html
http://www.memorialgbt.com/antigo/page_8.html
http://www.memorialgbt.com/
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Segundo análise quantitativa, conforme gráfico 1, a Revista Memória LGBT com

dez meses e com cinco edições já colhe importantes resultados. Neste período a RMLGBT publicou

86 matérias, cerca de 17 por edição, entre estas contribuições; 1) 6,9% foram encomendadas pela

redação  da  RMLGBT;  2)  54,7%  foram  envidas  espontaneamente  e  selecionadas  pelo  corpo

editorial;  3) 19,7% foram escritas pela  redação da RMLGBT; 4) 18,6% republicados de outras

fontes. Até o momento possuí mais de 130 colaboradores do Brasil e América Latina de diferentes

áreas profissionais, além de um corpo editorial, fotógrafo, webdesing, diagramador e programador.

Nota-se as áreas de atuação do corpo editorial que são, museologia, conservação e restauro, história

e  educação.  Por  fim,  segundo  os  dados  apresentados  a  RMLGBT é  um periódico  construído

coletivamente entre diversas experiências de diferentes regiões e realidades da América Latina.

Gráfico 1: Sistematização do material publicado pela RMLGBT



29

A Revista Memória LGBT em sua primeira edição teve como tema os Afro LGBT’s

(Anexo 1). O lançamento oficial ocorreu em 20 de novembro de 2013, dia da consciência negra.

Segundo dados estatísticos do servidor Uol Host, esta edição teve em média 26 visitas diárias. Com

este periódico, inciou-se o debate referente aos AfroLGBT’s, além de homenagear Madame Satã.4

Entre  as  contribuições,  abordou-se;  1)  Mulheres  negras  e  lésbicas;  2)  História  da  África  e  o

pensamento LGBT; 3) Entrevista da Madame Satã – entrevista publicada originalmente em 1971

pelo O Pasquim; 4) Mapeamento dos núcleos de estudo, pesquisa e extensão LGBT no Brasil; 5)

Boletim da Rede LGBT de Memória e Museologia Social, além do calendário nacional das paradas

LGBT's. Portanto, a RMLGBT iniciou seu ciclo de debates abordando a resistência da memória da

comunidade LGBT afro-brasileira e tomando-a como inspiração para a superação da homo-lesbo-

transfobia.

Em sua segunda edição o tema foi visibilidade trans – travesti e transexuais (Anexo

II). Diferente do periódico anterior, esta foi acompanhada de sorteio de DVD e CD de uma das

entrevistadas, além de uma videoconferência com doze participantes. A edição foi lançada 20 de

janeiro de 2014 em comemoração do dia da visibilidade travesti (29 de janeiro). Segundo dados do

servidor Uol Host, esta edição teve em média 48 visitas diárias, tendo um aumento 81,09% com

relação a primeira edição.  Com o tema #nossasmusas buscou-se realizar  uma analogia entre as

musas do olimpo e as musas travestidas através de uma exposição virtual em revista. A RMLGBT

homenageou  três  personalidades  da  comunidade  travesti  e  transexual,  Renata  Peron,  artista  e

cantora de música popular brasileira, MC Xuxu cantora e compositora de funk, e Marcela Ohio,

primeira brasileira a receber o título de Miss Internacional Queen (2013), o mais alto título de

beleza  desta  comunidade e  Giuseppe Campuzano,  idealizador  do  Museu Travesti  no  Peru,  que

faleceu às vésperas do fechamento da edição, enquanto tentávamos realizar uma entrevista com ele.

Este  volume recebeu a primeira  contribuição internacional,  vinda de um colaborador  do Chile,

Rodrigo Azócar, com o trabalho “Algumas notas etnográficas sobre o mercado e visibilização gay

em Valparaíso – Chile”.  Apresentou-se também; A) Denúncia a violação de direitos humanos a

travestis e transexuais; B) Casas de proteção e acolhimento a comunidade travesti  e transexual,

fundada em Goiânia; C) Transmulheres negras; D) Homens transexuais; E) Nome social; F) Coligay

e torcidas LGBT’s brasileiras; G) Exposição em Museus; H) Boletim da Rede LGBT, além de dicas

de literatura, websérie, cinema e artigos. Por fim, percebe-se que esta edição foi contemplada com

4 João Francisco dos Santos ( 1900-1976), mais conhecido como Madame Satã, nascido em Pernambuco, ganhou 
fama no bairro da Lapa como um dos célebres boêmios, mas passou seus últimos dias na cidade de Ilha Grande. Foi
cozinheiro, capoerista, homossexual e sambista.
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diferentes  contribuições,  no  entanto  se  protagonizou  à  memória  de  travestis,  trans  homens  e

mulheres.

Para a terceira edição, a Revista Memória LGBT preocupou-se com o patrimônio

cultural LGBT (Anexo III). Com esta indagação, buscamos afirmar a premissa da RMLGBT em

mapear  iniciativas  em  memória  e  museologia  social  e  suas  potencialidades  patrimoniais.  Esta

edição foi lançada em 20 de abril  de 2014. Segundo dados estatísticos do servidor Uol Host a

RMLGBT teve em média 51 visitas diárias, tendo um pequeno aumento de 6,75% dos leitores. Tal

queda no crescimento pode ser justificada pela troca de servidor da RMLGBT, além de este ser um

tema pouco estudado e conhecido, o que reforça as premissas deste trabalho de conclusão de curso.

Com o tema patrimônio cultural LGBT buscou-se evidenciar as lacunas negligenciadas, além de

estimular  o  mapeamento  da  RMLGBT.  Esta  edição,  foi  possível  averiguar  a  ausência  e  o

desinteresse da maioria das instituições de memória em abordar esta temática, assegurando assim

seus discursos heteronormativo. Debateu-se também; A) Mapeamento preliminar; B) Os resultados

negativos da ausência da promoção de cultura, memória e identidade da comunidade LGBT; C) O

Patrimônio  imaterial  LGBT;  D)  O  direito  de  travestis  em  presídios;  E)  Reflexão  acerca  do

tombamento de espaço de sociabilidade LGBT; F)  A homossexualidade na escola;  G) Turismo

LGBT; H) Além de comentários a respeito da revista e a vida cotidiana dos colaboradores. Portanto,

é possível perceber que a comunidade LGBT ainda não se empoderou de seu patrimônio cultural.

A quarta edição da Revista Memória LGBT traz como tema o combate a homo-

lesbo-transfobia  nos  museus  e  espaços  de  memória  (Anexo  IV).  Com este  tema  a  RMLGBT

convoca todos os LGBT’s que trabalham ou se relacionam com Museus e  espaços de vocação

museológica a refletirem a homo-lesbo-transfobia institucional. Este periódico foi lançado em 20 de

novembro de 2014. Segundo dados estatísticos do servidor Google Analytics a RMLGBT teve em

média diária de 94 leitores, tendo um aumento de 82%, comparada a edição anterior.  Esta sem

dúvida foi a edição até o momento mais expressiva, tanto no número de colaborações, quanto de

leitura.  Tal  dado,  pode  afirmar  que  existe  sim  a  homo-lesbo-transfobia  em  equipamentos  de

memória, uma vez que a maioria dos colaboradores são profissionais de museus que contribuíram

com os seguintes assuntos; A) Ditadura e homossexualidade; B) Exposições LGBT em museus; C)

Racismo,  homofobia  e  machismo;  D)  Entrevista  com  o  presidente  do  Instituto  Brasileiro  de

Museus; E) Memória LGBT no cinema; F) A história da homofobia e dos direitos humanos; G) Os

resultados negativos da reprodução na imprensa da homo-lesbo-transfobia. Portanto, é notório que o

preconceito  a  LGBT’s  em instituições  de  memória  existe  e  a  RMLGBT tornou-se,  como  era,
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pretendido,  também um mecanismo de denúncia.

Em comemoração ao dia 29 de agosto, data em que se comemora a visibilidade lésbica,

a  Revista  Memória  LGBT  propôs  em  sua  quinta  edição  este  tema.  Com  isso,  apresenta

protagonistas lésbicas que foram esquecidas da memória oficial, como é o caso de Lota de Macedo

Soares,  idealizadora  do  Parque  do  Flamengo,  patrimônio  paisagístico  carioca.  Observa-se  a

ilustração da capa, enviada por um colaborador que se inspirou após a leitura da terceira edição.

Este periódico foi lançado em 20 de agosto de 2014 e terá vigência até novembro do mesmo ano.

Segundo dados fornecidos pelo Google Analytics5 a RMLGBT teve em média ( dados coletados até

27 de outubro de 2014) 16 visitantes por dia. Com este tema a RMLGBT privilegia seu principal

público, mulheres lésbicas. Entre os principais assuntos, estão: A) As relações entre transexuais e

lésbicas; B) A história dos 12 anos da caminhada de lésbicas e bissexuais; C) Exposição; D) Além

de crítica de cinema e dicas de literatura e teatro. Portanto, com este tema a RMLGBT fecha o ciclo

de debates que apresenta a memória de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais.

Para sua sexta edição, a Revista Memória LGBT prepara uma pauta comemorativa

de aniversário. Irão compor este periódico entrevista com o cartunista Laerte e o militante trans

homens João Nery.  Além de apresentar o projeto contemplado recentemente no II Programa de

Fomento à Cultura Carioca Memória LGBT no Museu de Favela Pavão, Pavãozinho e Cantagalo.

Tal iniciativa desenvolverá ações específicas que relacionam a memória LGBT aos 450 anos do Rio

de Janeiro e promoverá o empoderamento de jovens LGBT’s da favela. Por fim, esta edição será

lançada no dia 20 de dezembro e fará uma retrospectiva com as principais conquistas e os novos

desafios da RMLGBT.

Portanto,  a  Revista  Memória  LGBT  com  suas  cinco  edições  tornou-se  um

mecanismo  na  salvaguarda  e  comunicação  da  memória  LGBT.  Através  de  suas  publicações

bimestrais,  a  RMLGBT vem sendo  lida  em diferentes  partes  do  Brasil  e  do  mundo.  Além de

promover  a  cultura,  memória  e  identidade  LGBT,  ela  é  utilizada  para  denúncias  através  de

depoimentos enviados, bem como, se configura em uma importante ferramenta para a motivação e o

empoderamento dos jovens LGBT. Portanto, a RMLGBT é um instrumento que ao promover e

salvaguardar o protagonismo LGBT, vem superando a homo-lesbo-transfobia no debate da memória

nacional.

 b) O processo de musealização aplicado à Revista

5 A partir do dia 14 de setembro trocou-se o mensurador de audiência do Uol Host para Google Analytics.



32

O  processo  de  musealização  está  presente  nos  museus  e  iniciativas  comunitárias  em

memória  e  museologia  social.  Isso  se  dá  quanto  o  objeto  material  ou  imaterial  adentra  esses

espaços  de  memória  perdem  sua  função  original  ganhando  um  novo  contexto,  tornando-se

semióforo, ou seja, ganhando múltiplos sentidos. Sendo assim, este objeto portador de signos e

significados  torna-se  um  interlocutor  de  um contexto  social,  econômico,  cultural.  Portanto,  a

musealização é um processo necessário possibilitando que os grupos e comunidades possam ter a

oportunidade de compartilhar inúmeros significados a partir do contato de referências patrimoniais

preservadas.

(…) a musealização é a operação de extração, física e conceitual, de uma coisa de
seu meio natural ou cultural de origem, conferindo a ela um estatuto museal – isto
é, transformando-a em musealium ou musealia, em um “objeto de museu” que se
integre no campo museal. (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p.57)

A Revista Memória LGBT  desenvolve em suas ações algo análogo a um processo de

musealização. Por intermédio das informações compartilhadas6 realiza-se uma seleção. Em seguida,

o material selecionado é preservado virtualmente, através de programas de tratamento de imagem.

Posteriormente, a RMLGBT é disponibilizada ao público, e sendo uma importante ferramenta de

pesquisa e conhecimento. Por ser digital, a RMLGBT está disponível gratuitamente e apta a receber

leitores/visitantes. Verifica-se que considerar a RMLGBT um museu seria equivocado, pois, mesmo

ela  desenvolvendo  as  funções  básicas  das  instituições  museológicas  ela  permanece  sendo  um

periódico  científico  virtual.  Por  fim,  considerá-la  como um processo  de  musealização,  ou uma

iniciativa comunitária em memória e museologia social seria mais adequado.

A Revista Memória LGBT, assim como os espaços de memória, tem sua função social. É

através dela que se realiza uma analogia aos museus. A RMLGBT tem como premissa “agregar,

disseminar e salvaguardar, à memória, história, o patrimônio cultural e ações de museologia social

da comunidade LGBT” (RMLGBT, 2013), em uma analogia com os princípios fundamentais dos

museus conforme consta no artigo 2 da lei nº 11904 que institui o Instituto Brasileiro de Museus –

Ibram,  “I – a valorização da dignidade humana; II – a promoção da cidadania; III – o cumprimento

da função social;  IV – a  valorização e  preservação do patrimônio cultural  e  ambiental;  V – a

universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural; VI – o intercâmbio

institucional” (BRASIL, 2009). Por sua vez o Conselho Internacional de Museus, diz, “aberto ao

público, que adquire, conserva, pesquisa , comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da

humanidade  e  seu  ambiente  para  fins  de  educação,  estudo  e  lazer”  (CONSELHO

6 Termo compartilhada refere-se a troca de conhecimentos e informações por diferentes comunidades de um mesmo 
assunto. Utilizado pela Comissão gestão compartilhada/participativa do Programa Pontos de Memória.
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INTERNACIONAL DE MUSEUS, 2001). Ao realizar uma comparação da definição de museus do

Icom  e  do  Ibram  e  as  práticas  da  RMLGBT é  possível  perceber  que  esta  é  uma  iniciativa

museológica em potencial, bem como, análoga ao museu e às suas funções. Portanto, em ambos os

casos, os pilares que visam à salvaguarda e à comunicação nas instituições museológicas, podem

ser  aplicadas  a  outros  instrumentos  como  em  uma  revista  virtual  que  também  documenta,

preserva/conserva, expõe e também estimula o ensino e a pesquisa.

Para melhor compreensão deste trabalho, conceituaremos, além de identificarmos os

possíveis pontos que possibilitem realizar uma analogia entre a cadeia operatória museológica e a

ações realizadas pela RMLGBT. Conforme destaca Manuelina Maria Duarte Cândido (2013, p. 61),

“a cadeia operatória museológica, inerente à faceta de aplicação da Museologia, tem, portanto, uma

série de potencialidades museológicas”. A cadeia operatória museológica “consiste na salvaguarda

e  comunicação  patrimonial”  (CÂNDIDO,  2003,  p.  198),  ou  seja  uma série  de  procedimentos

práticos museológicos que visam a preservação. Para Cristina Bruno (1996, p. 17), a salvaguarda

museológica é composta por ações que visam a coleta, o estudo, a documentação, a conservação e

o armazenamento de coleções ou referências. Já a comunicação museológica é compreendida pela

autora  como  exposições,  projetos  educativos,  ação  sócio-cultural  e  avaliação  de  coleções  ou

referências. Em ambos os casos a salvaguarda e a comunicação compõe a preservação que ocorre

tanto em museus tradicionais como nos novos processos museais. Portanto, métodos e técnicas

semelhantes aqueles que visam a preservação dentro da cadeia operatória museológica estão sendo

aplicadas nas práticas da RMLGBT.

A salvaguarda pode ser compreendida como aquisição, documentação e conservação.

É neste momento, durante o processo museológico, que o objeto ganha seus primeiros momentos

de vida, é cuidado e recebe seus primeiros documentos. A aquisição é compreendida como a forma

de entrada do acervo no museu, este é o primeiro passo para o objeto cotidiano, tornar-se objeto de

museu, ou seja, portador de memórias. 

A RMLGBT mesmo sendo um suporte  virtual,  também realiza  a  salvaguarda.  O

periódico recebe doações que são enviadas, em formatos de texto, imagem e vídeo, todo o material

enviado é analisado. O corpo editorial bimestralmente realiza a seleção do conteúdo que irá compor

o acervo da RMLGBT, ação análoga a de uma comissão de acervo de museu. Todos os “doadores”

com material aceito preenchem um termo de compromisso autorizando a publicação. Em alguns

casos  a  comunicação  é  feita  através  de  texto.  Após  a  aquisição,  a  informação/memória/objeto

passará  por  um tratamento digital.  As imagens,  quando necessário,  são recuperadas  através  de



34

técnicas digitais de pigmentação. Observa-se que a RMLGBT também preserva a memória LGBT

em seu website. Todos os doadores são comunicados do através da seleção de conteúdo realizada

pelo corpo editorial que emite pareceres informando o aceite da doação enviada através de textos,

vídeos  e  imagens.  Todos  acervos  doados  são  preservados  em  suporte  digital  em  diferentes

servidores.  Verifica-se  que  quando  a  informação/memória/objeto  torna-se  parte  do  acervo  da

revista, ele perde seu significado original para ganhar múltiplos sentidos (POMIAN, 1984. p.67),

em especial referente à memória LGBT. Por fim a RMLGBT ao possuir  um regimento interno,

normas de seleção, além de preservar o acervo em diferentes plataformas digitais, desenvolve uma

analogia aos museus e sua função de salvaguardar.

A comunicação em museus é a porta de entrada do visitante. É por meio dela que o

público  poderá ter “acesso aos objetos que compõem as coleções (exposições de longa duração e

informações associadas)” (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p.31), além de, conhecer, refletir e

dialogar.  A expografia,  nos  museus  também podem comunicar  por  meio  de  “apresentação dos

resultados da pesquisa efetuada sobre as coleções (catálogos, artigos, conferências, exposições)”

(DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p.35). Outra função de grande importância é a ação-educativa

cultural, responsável pelo estímulo e interatividade entre visitantes, coleção e instituição. Portanto,

os museus são instituições que se comunicam-se com o público de diferentes formas. Um museu

sem pessoas, está fadado ao fracasso.

A  exposição,  obviamente,  pressupõe  pesquisa,  coleta,  documentação  e
conservação, e conduz a uma ação educativa que a completa. A exposição realiza
(  ou  pretende)  socializar  o  conhecimento,  dizer  algo  a  alguém  (  mensagem),
viabilizar leituras inteligentes dos objetos e, através deles, da realidade ( leitura do
mundo, de que fala Paulo Freire). (Bruno, 2010 p.138)

A comunicação  patrimonial  da  RMLGBT ocorre  basicamente  por  intermédio  de

suportes virtuais,  de acesso livre em seu  website. Através do formato  ebook,  livro em suporte

digital além de ser gratuita. Todas as edições podem ser lidas no próprio site, outra opção é através

do dowloand para ler posteriormente,  além de disponibilizar  quinzenalmente notícias, matérias e

agenda cultural LGBT. É possível também, perceber que cada edição da RMLGBT é como uma

exposição, afinal, diferente das outras revistas, essa, se reserva em preservar a memória LGBT,

através dos conceitos, métodos e técnicas da Museologia aplicada em formato de revista virtual.

Através de imagens e textos a RMLGBT narra a memória LGBT através de temas que conduzem o

debate. Por ser uma revista científica, ela também está aberta para pesquisas. A ação educativa é

desenvolvida  através  de  videoconferências  que  ocorrem  durante  o  lançamento  oficial.  Nesta

atividade é apresentada o periódico, além de debater o tema proposto. Por fim, a RMLGBT, é uma
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importante  experiência  onde  torna-se  possível  utilizar  a  prática  museológica  em  favor  das

memórias silenciadas nos museus.

Quadro 1 – A cadeia operatória museológica aplicada em museus e na RMLGBT

Museu Revista Memória LGBT

Início  do  Processo  de
Musealização

Aquisição do acervo/coleção

Pesquisa 

Aquisição/doação  de  acervo
virtual

Aquisição/doação  de  acervo
virtual

Cadeia Operatória
Museológica

Museu Revista Memória LGBT

Salvaguarda Documentação do 
acervo/coleção

Conservação  do acervo/coleção

Documentação do acervo virtual

Conservação  através  de  suporte
digital  e  tratamento  digital  em
fotografias.

Comunicação Expografia

    Ação educativa

Expõe  bimestralmente  um tema

Videoconferência

Material didático

Portanto,  conforme  quadro  1,  mesmo  em  suporte  virtual  a  RMLGBT  desenvolve

analogicamente as funções básicas dos museus. Isso se dá porque, embora não tenha sido criada

como um museu virtual,  mas um espaço para a promoção da memória da comunidade LGBT,

estamos em diálogo com os conhecimentos do campo da Museologia. Por fim, a RMLGBT é uma

tentativa de potencializar uma memória negligenciada.
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c) Arqueologia da Memória LGBT

A arqueologia em sua origem tem como função estudar o passado do homem através de seus

vestígios.  Segundo  Camila  Moraes  Wichers,  “A  Arqueologia  busca  entender  as  sociedades

humanas a partir de seus vestígios materiais” (WICHERS, 2010, p. 42). Nesta definição é possível

perceber a ausência da comunidade LGBT, afinal os vestígios do passado tendem a ser vistos como

pertencentes a um grupo heteronormativo.  No entanto, não é isso que a história nos mostra. É

comum em registros históricos encontrarmos passagens de relações homoeróticas, na Grécia, Egito,

Brasil e outros locais. Portanto, estudar o passado com filtros do presente nada adiantará, ou serão

somente mais objetos produzidos pelo homem, que não se relaciona, não troca, não conversa, não

constitui grupos. 

Dentro das diferentes tipologias da Arqueologia, observa-se a Arqueologia Queer. Esta,

por sua vez, preocupa-se em apresentar os vestígios do passado e presente da comunidade LGBT.

Tal preocupação surge com o movimento feminista que questionava a ausência do protagonismo

feminino nos vestígios de cultura material encontrados, este movimento ficou conhecido como a

Arqueologia Feminista e de Gênero (PINTO, 2012, p. 46). Portanto, a Arqueologia Queer surge a

partir  do  movimento  feminista  que  ao  criticar  a  arqueologia  tradicional,  levantou  alguns

paradigmas questionados até os dias atuais.

Mais  especificamente,  a  Arqueologia  Queer  foca  seus  esforços  no  intento  de
mostrar como a diversidade sexual humana deixou marcas no vestígio material. Da
mesma  forma,  denuncia  as  ausências  capciosas  ou  como  os  discursos
arqueológicos  da  supremacia  do  homem  branco  heterossexual  afetaram  nossa
forma  de  ver  os  vestígios  do  passado,  assim  como  as  práticas  acadêmicas
modernas. (VOSS, DOWSON apud PINTO, 2012. p. 47)

Tal  qual  a  Arqueologia  Queer,  a  abordagem LGBT é  um  importante  instrumento  para

promover  a  identidade desta  comunidade.  Partindo do princípio onde todo homem e mulher  é

produtor de cultura o que resulta em vestígios a serem interpretados. Tais interpretações, muitas

vezes vem acompanhadas de conservadorismo e preconceito. Mas como identificar que um artefato

foi produzido por homossexuais? Podemos responder com outra pergunta, como identificar que um

artefato foi produzido por heterossexuais? Ou melhor, entre os heterossexuais, como sabemos que a

produção foi  majoritariamente  masculina?  Estas  e  outras  indagações,  permeiam essa disciplina

interdisciplinar  conhecida  como  arqueologia,  que  a  partir  da  década  de  70,  não  preocupa-se

somente  com  o  antigo,  o  primitivo.  Portanto,  realizar  a  arqueologia  da  memória  LGBT  é
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aproveitar-se das experiências da arqueologia pública ou contemporânea, esta, não está preocupada

somente  com a  materialidade  ou  vestígios,  mas  também,  a  oralidade,  ícones,  cores,  sabores  e

cheiros, ou seja, a imaterialidade também faz parte dos estudos dos arqueólogos.

La arqueología contemporánea ha de comprender la realidad en la que se  mueve:  de
hecho se  podría  ya  comenzar  a  hacer  una arqueología  de  la  gestión  patrimonial:  sus
discursos, su cultura material y el mensaje que transmite. Y no sólo me refiero al nivel
teórico o al cómo realizar una proyección patrimonial crítica. También la comprensión de
la realidad contemporánea de la comunidad que se analiza facilita la puesta en marcha de
proyectos de gestión ya que se conocen los valores y las tradiciones de la misma. Se
conoce, por así decirlo, su idiosincrasia, y se puede gestionar sin herir los sentimientos ni
cortar con la tradición. Se puede, en definitiva, realizar lo que P. Ricoeur (1995, 1999,
1988)  denominó  remitificación  de  los  conceptos  heredados:  la  ciencia  no  ha  de
monopolizar con su imponente visión objetivizante las múltiples visiones que del mundo
poseen las distintas comunidades. Desde esta perspectiva la arqueología contemporánea
debería fomentar visiones creativas del patrimonio – del llegar-a-ser en el mundo – no
mediante aseveraciones radicales sino a través de mediaciones como las entiende Latour.
Mediación  como un espacio de  encuentro  entre  dos  visiones  que  permiten crear  una
nueva realidad; un  consenso momentáneo  como lo denomina Rorty (1982) que puede
servir para aliviar las tensiones en el encuentro entre visiones opuestas. Visiones que aún
siendo creaciones sociales en el sentido de Durkheim (1958), causan un gran impacto en
las personas que las aplican al lidiar prácticamente en el mundo. (GONZÁLEZ, 2009. p.
14-15)

A RMLGBT em sua II edição tentou realizar a arqueologia da memória LGBT, em

especial da comunidade Travesti e Transexual através da exposição #nossasmusas. Como gênesis, a

RMLGBT busca às musas gregas, “em verdade, dos musos travestidos na antiga Grécia” (Revista

Memória LGBT, 2014, p.03) que sempre inspiraram os museus para inspirar esse volume. Trata-se

de uma ressignificação da origem mitológica dos museus, que é associada ao “Museion grego,

termo usado antes do século V a.c para designar os santuários consagrado às ‘musas’ e também

escolas filosóficas e de investigação científica presididas pelas musas, protetora das ciências e das

artes” (DUARTE, 2013, p.27).  Portanto,  neste  periódico a  partir  da abordagem da arqueologia

contemporânea e a Queer tentou-se ressignificar um grupo hoje marginalizado, a população travesti

e transexual.

Nesse  sentido,  a  Revista  Memória  LGBT  pretensiosamente  atualiza  o  mito:
apresenta-se  a  seguir  uma  musealização  em  revista  de  nossas  musas
contemporâneas, contando com rodas de memória virtuais e conteúdos que revelam
que as musas de hoje não ofendem às ancestrais  e oferecem aos museus novas
alternativas  afirmativas.  Aproveite  a  exposição.  (REVISTA MEMÓRIA LGBT:
Nossas Musas, 2014 p. 24)

É evidente que em apresentações  públicas,  em especial  no teatro grego,  as  musas  eram

interpretadas por homens travestidos, “Das musas gregas - em verdade, dos musos travestidos no

teatro antigo” (ULLMANN apud BAPTISTA; BOITA, 2014, p. 09). As musas, representavam; 1)
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Calíope, Musa da eloquência e poesia épica; 2) Clio, a Musa da História;3) Érato, a Musa da poesia

amorosa;  4)  Euterpe,  a  Musa  da  música;  5)  Melpômene,  a  Musa  da  comédia  e  tragédia;  6)

Polímnia, Musa da poesia lírica; 7) Terpsícore, Musa da dança; 8) Talia, Musa da comédia, festas e

celebrações; 9) Urânia,  é a Musa da astronomia e astrologia.  Elas tornaram, um dos possíveis

pontos  da  gênese  da  formação/inspiração,  na  ciência  e  arte.  Em  diferentes  passagens,  suas

principais  características  são  a  da  liberdade  criativa,  além  de,  compartilhar  conhecimentos  e

técnicas.  Portanto,  “nessa edição a  Revista Memória LGBT desconstrói a tradição e reconstrói

novos mitos, atualizando-os” (REVISTA MEMÓRIA LGBT: Nossas Musas, 2014).

Nesta atualização, as musas clássicas transforma-se em musas travestidas e transexuais, e

assim como no passado,  estimulam e  inspiram a  ciência  e  as  artes.  As  musas  do  século  XXI

representam;  1)  Indianara  Siqueira,  a  musa  da  militância  resistência  e  dos  direitos;  2)  Beth

Fernandes, a musa do acolhimento e assistência; 3) Giuseppe Campuzano, a musa dos museus; 4)

Safira Bengell, a musa transformista; 5) Mc Xuxu, a musa do Funk; 6) Renata Peron, a musa do

samba; 7) Marcela Ohio, musa da beleza; 8) Laerte, Musa das ilustrações; 9) Luma Andrade, Musa

da ciência. No traquejo da ironia, os estigmas pejorativos que as acompanham são substituídos

pelos direitos humanos, através de ações que envolvem as ciências, a cidadania e as diferentes

formas de expressão artística.  Contudo, se antes  as  musas  clássicas eram louvadas,  admiradas,

recebendo diariamente flores, rosas e perfumes, estas contemporâneas lutam para sobreviver no

conservadorismo que as ameaça, humilha e desrespeita. Portanto, “resta saber quando elas poderão

voltar para casa, não só para contar suas memórias, mas para inspirar, trabalhar e reconstruir os

museus  do  Brasil  sem  homofobia.  Afinal,  elas  sempre  existiram  e  sem  elas  teríamos  só  o

esquecimento” (REVISTA MEMÓRIA LGBT: Nossas Musas, 2014).

    De fato, esta edição procurou potenciar a identidade trans no corpo das potencialidades

museológicas, reconhecendo o papel transformador de tal performance, em especial ao promover

Campuzano na qualidade de musa, atribuindo-o um papel central no debate da edição:

Embora  a  transfobia  tenha  determinado  a  exclusão  do  pensamento  trans  da
produção museológica, Campuzano demonstrou que a capacidade de transicionar
esta  no  corpo  da  museologia.  Nos  museus,  transicionamos  patrimônio,
reencontramos  suas  identidades  em  espaços  contemporâneos  e  travestimos  os
objetos com novos sentidos, sentidos contemporâneos. O Museu,  é de fato,  um
espaço travesti. (BAPTISTA; BOITA, 2014, p.08)

Por  fim,  nesta  breve  tentativa  de  realizar  uma  arqueologia  da  memória  LGBT,

consagramos as musas como fio condutor da memória, dos museus e também da museologia. A
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partir do mito, materializamos evidências que reforçam uma prática comum no período clássico e

até hoje, o transvestimento. Verifica-se que no passado esses homens que se transvestiam no teatro

grego, representando as musas hoje foram esquecidos, e aqueles que atualmente se assumem como

travesti ou transexual são ocultados e oprimidos. É visível que os museus fizeram uma escolha,

assim como a museologia, afinal aprendemos que a origem dos museus está ligada as musas. E na

mesma frase é omitido quem eram esses. Portanto, por conveniência da memória heteronormativa

as musas foram sequestradas, sua casa foi saqueada. Mas, ainda no traquejo da ironia, a esperança

que elas retornem ao seu prestígio do princípio segue existindo.
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Capítulo III: Memória LGBT: Um possível Mapeamento

O Presente capítulo pretende apresentar o resultado do mapeando desenvolvido pela

Revista Memória LGBT-RMLGBT. Nota-se que este mapeamento só se tornou possível devido ao

envio  de  documentos  de  colaboradoras(es)  de  todo  o  País.  Para  este  trabalho,  dividiu-se  o

mapeamento  em duas  partes.  A primeira  o  patrimônio  cultural  LGBT onde apresentaremos  os

patrimônios  tombados  e  registrados.  A  segunda  os  museus  e  exposições  museológicas  que

protagonizem a memória LGBT. Por fim, o presente mapeando foi realizado durante o período do

primeiro ano da revista, sendo o que aqui se apresenta um resultado preliminar.

a) Mapeamento do Patrimônio Cultural LGBT Brasileiro

Algo imprescindível hoje é pensar em um patrimônio cultural LGBT. Haja vista que

em uma sociedade heteronormativa e machista, os principais referências patrimoniais tendem a

seguir  esses  padrões.  Com  isso,  fica  impossível  e  talvez  impensável  refletir  sobre  os  bens

produzidos  pela  comunidade  LGBT,  compreendida  aqui  como  um  grupo  de  pessoas  que

encontram-se em situação de vulnerabilidade mas relaciona-se através de vínculos territoriais, de

gênero, entre outros, interessados na garantia de direitos, em especial o da memória. 

No Brasil,  a  palavra  patrimônio  ao  longo  de  sua  construção,  tornou-se  símbolo  de

pertencimento  ou  posse  em diferentes  áreas  de  conhecimento.  O primeiro  conceito  oficial  é  o

decreto-lei 25/37 em seu artigo 1, que diz “o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País

e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história

do Brasil”.  Nesta definição percebemos que para o Serviço do Patrimônio Artístico e Histórico

Nacional, a preocupação era promover o patrimônio que estava ligado a ideologia daquele período e

com isso. No entanto, é em 1965 que temos o que poderia ser considerado o primeiro patrimônio

LGBT tombado, no entanto sua verdadeira idealizadora só vem a ser reconhecida em 1995, em uma

singela homenagem. Em 1985 é tombado o conjunto arquitetônico da rua da carioca, no rio de

janeiro, onde encontra-se o Cine Ideal, hoje um dos principais redutos dos jovens LGBT cariocas.

No entanto, ao selecionar também se exclui – este é o caso do Cabaret Casa Nova, inaugurado em

1938 e situado em um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos da Lapa,  hoje em ruínas.

Portanto, o patrimônio cultural LGBT existe, mas está em ruínas e quase esquecido.

Na década de 1980 o Brasil aprova sua constituição e nos apresenta um novo conceito

para  o  patrimônio.  Em  seu  art.  216  amplia-se  o  conceito,  tornando-se  patrimônio  cultural  e
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considera-se  “bens  de  natureza  material  e  imaterial,  tomados  individualmente  ou  em conjunto,

portadores  de  referência  à  identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da

sociedade brasileira”. Com isso verifica-se uma profunda ressignificação do conceito, em especial

ao considerar as diferentes memórias dos grupos formadores da sociedade. Mas o grupo LGBT

ainda não foi contemplado, como já apontado. Para este mapeamento, utilizaremos o termo de bens

culturais e naturais, ou seja, todos os nossos testemunhos, materiais e imateriais que relaciona-se

com o homem em seu território (BRASIL, 2013). Portanto, com essa ampliação do conceito de

patrimônio, diferentes grupos formadores são incluídos no patrimônio cultural brasileiro, mas ainda,

os grupos LGBT's que auxiliaram na formação da sociedade brasileira foram invisibilizados.

Já  no  ano  2000  é  normatizado  o  registro  de  bens  culturais  de  natureza  imaterial.

Conforme decreto-lei 3.551/2000 é convencionado que o patrimônio imaterial poderá ser registrado

em 4 livros, a saber; I) Livro de Registro de Saberes; II) Livro de Registro de Celebrações; III)

Livro de Registro das formas de expressão; IV) Livro de Registro de lugares. É então a partir deste

decreto e através da sociedade cível em parcerias com associações religiosas é registrado no livro de

celebrações o Círio de Nazaré é uma celebração que “ocorre em Belém do Pará, na segunda semana

de  outubro,  especificamente  no  segundo  domingo”  (REVISTA MEMÓRIA LGBT:  Patrimônio

Cultural LGBT, 2014, p. 33). Entre estas atividades voltadas para o Círio “destaca-se a chamada

festa das chiquita, repudiada pela diretoria da festa e pelas autoridades eclesiásticas” (BRASIL,

2006, p 58). A festa das filhas da Chiquita iniciou-se 1978. No entanto, sua origem, iniciou durante

os “carnavais de 1975 e 1976, grupos de homossexuais e simpatizantes de Belém organizaram um

bloco carnavalesco”. Após mais de três décadas do seu surgimento, o  “o Baile das Chiquitas ainda

mantêm muitas de suas atrações principais, sendo uma delas o prêmio O Veado de Ouro que é dado

à  personalidade  paraense”,  a  “Rainha  do  Círio”  e  a  “Botina  de  Ouro”  dedicada  às  lésbicas

(BRASIL, 2006, p.59). Por fim, mesmo com uma nova regulamentação para a definição de registro

dos bens culturais de natureza imaterial e um dossiê que apresentava a festa das Filhas da Chiquita,

esta celebração não foi contemplada nos pareceres técnicos que registraram o Círio de Nazaré.

A partir  da  hemerografia  das  cinco publicações  analisadas  da  RMLGBT, é  possível

realizar um levantamento (Tabela 1) de bens culturais que compõe o Patrimônio Cultural LGBT.

Observa-se a possibilidade de realizar analogias, bem como, verificar ausências de instituições ou

espaços que poderiam promover estes bens.
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Quadro 2: Mapeamento Do Patrimônio Cultural Brasileiro LGBT

Edição/Matéri
a

Referências Culturais Legislação
negligenciada

Ausência

Ed° I

Madame Satã

Madame Satã Ofício Dos Mestres
De Capoeira –
21/10/2008 -

01450.02863/2006-
80

Decreto Nº 38.724
de 21 de Maio de

2014 Institui o
Programa de

valorização da
memória e da

cultura popular
carioca

Ecomuseu Ilha Grande- Museu Do
Cárcere 

Edº I

Madame Satã

Cabaret Casanova Decreto Nº 38.724
de 21 de Maio de

2014 institui o
programa de

valorização da
Memória e da

cultura popular
carioca

Localizado na Av. Mem de Sá ( nº
25), onde encontra-se uma série de

conjuntos arquitetônicos tombados a
350metros.

Edº III
O Baile Das
Chiquitas:
Conflitos E

Negociações De
Um Patrimônio

Lgbt

Filhas da Chiquita Iphan – Círio de
Nossa Senhora de
Nazaré, Livro De

Celebrações –
05/10/2004 -

01450.010332/2004
-07 - 

Ausência da inclusão das filhas da
Chiquita nos pareceres técnicos,

mesmo sendo incluidas no dossiê.

Edº III
Já parou para

pensar que a sua
boate pode ser

tombada?

Cine Ideal Inepac – Conjunto
de Bens Tombados –

Número do
processo: E-

03/037.709/82 

Atualmente funciona uma das mais
antigas boates frequentadas pela

juventude LGBT

Ed° V Parque do Flamengo Iphan-Parque do Maior visibilidade de Lotta de
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Flamengo – Livro
tombo arqueológico,

etnográfico e
paisagístico.

Junho/1965 – 0748-
T-64

SMC/RJ-
Homenagem da

cidade à
“idealizadora” Lotta

de Macedo

Macedo para a memória do parque.

A partir do mapeamento destes bens culturais e conforme tabela 1, destacam-se;

 

I) O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, festa registrada no livro de celebrações no ano

de 2004, em que ao fim da procissão ocorre a festa das Filhas das Chiquita, protagonizada pelo

movimento LGBT do Pará, esse responsável pela articulação necessária de inclusão da Chiquita no

Museu do Círio de Nazaré. Trata-se de uma festa de cunho religioso, existente há dois séculos em

devoção a Nossa Senhora de Nazaré. É considerada a maior procissão do Brasil, com cerca de 2

milhões de fiéis, entre eles,  gays, lésbicas, travestis e transexuais peregrinam, oram, celebram e

pagam promessas.

II) O Cabaret Casa Nova, inaugurado em 1938, localizado na Lapa é a mais antiga casa

noturna do gênero em funcionamento no Brasil. Este foi um dos principais palcos para grandes

nomes  como Safira  Bengel,  Madame Satã,  Lupita  dos  Patins  e  outras  divas  da  noite  carioca.

Fechado em 2013 por falta de recursos e de público, então deslocado para novas casas noturnas.

III) O Parque do Flamengo, idealizado por Lotta de Macedo Soares, assumidamente

lésbica  e  tombado no livro  tombo arqueológico,  etnográfico  e  paisagístico  em julho  de  1965,

tornando-se  o  primeiro  parque  brasileiro  a  preocupar-se  com  a  qualidade  de  vida  dos

frequentadores.

IV)  O  Cine  Ideal,  um  dos  primeiros  cinemas  cariocas  e  faz  parte  de  complexo

arquitetônico tombado no centro do Rio de Janeiro. Atualmente é a boate mais popular entre os

jovens gays. É caracterizada pelo seu estilo art nouveau, foi construída a partir de 1741.

V) Madame Satã é um bem cultural da Lapa. Foi temido, amado, odiado, roubou, matou

e foi preso no presídio de Ilha Grande, hoje um ecomuseu, que esqueceu de seu ilustre presidiário e

morador quando solto.
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Portanto, a partir dos bens culturais apresentados é possível destacar que atualmente a

comunidade  LGBT  possui  um  patrimônio  cultural,  mas  invisibilizado.  Destaca-se  ainda,  que

mesmo com a proteção do Estado, esses bens que foram tombados, tornaram-se esquecidos das

políticas de preservação. Mesmo assim, estes espaços revivem com seus pequenos fragmentos de

memórias de gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais. Por fim, é necessário que estes bens

culturais sejam promovidos, afinal eles já foram apropriados por nós.

b) Mapeamento dos Museus e Exposições com Temática LGBT no Brasil

Recentemente,  com a aprovação do Estatuto de Museus,  os museus e/ou processos

museológicos reforçam sua função social. Em 2013, o ICOM espanhol, publicou sua oitava edição

de sua revista, refletindo sobre a ausência das questões de gênero e sexualidade (REVISTA DEL

COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL, 2013) nos museus, exposições e processos museológicos, ao

que parece um fenômeno mundial, mas com exceções. Portanto, mesmo com estes princípios e

sugestões é evidente que estas reflexões ainda não alcançaram a comunidade LGBT, ao contrário

da comunidade afrobrasileira e indígena. Em alguns casos, a justificativa para a ausência está na

falta de acervo ou em um desconhecimento do potencial da reserva técnica.

Atualmente existem museus das mais diversas tipologias e vocações. Curioso é notar

que  instituições  museológicas  que  abordem a  temática  LGBT são  quase  nula.  Não  existe  só

ausência no discurso da orientação sexual, mas também na de gênero. Se o museu é um espaço

oficial do Estado, como é possível tamanha negligência? Será os museus espaços de vocação e

construção  de  uma sociedade  machista  e  homo-lesbo-transfóbica?  Para  tal,  o  presente  projeto

preliminarmente, mapeou três instituições de memória no Brasil que abordam a questão LGBT,

muito embora nenhuma delas seja exclusiva.

 Na  ausência  de  museus  que  retratem  a  comunidade  LGBT,  abrem-se  espaço  para

exposições que tentam compensar a ausência A Revista mapeou duas destas experiências, ambas

interessadas  na  promoção  de  uma  campanha  ou  comemoração  de  uma  data,  sem  qualquer

preocupação com a salvaguarda e a comunicação de caráter museológico. 

 Como resultado (Quadro 3), do mapeamento dos museus e exposições com temática LGBT

feito  até  o  momento  pela  RMLGBT  observa-se  as  iniciativas  que  através  do  diálogo  e

sensibilização  com os  gestores  das  instituições  museológicas,  conseguiram espaço  para  expor.

Destaca-se ainda, os museus que abordam a temática LGBT em seus discursos.
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Quadro 3: Mapeamento dos Museus e Exposições com Temática  LGBT na América Latina

Edição/Matéria Museu ou Processos
Museológicos

Exposição

Ed. II Museu del Travesti Exposições que abordam o travestismo no
Peru.

Ed. II Revista Memória LGBT Exposição #Nossas Musas

Ed. III
Museu Murilo La Greca Exposição T: um outro olhar

Ed. IV Memorial Minas Gerais
Vale

Ciclo Transgressões no Museu: Educação,
Cultura e Direitos Humanos

Ed.IV Museu da Diversidade O Museu da Diversidade trabalha com
diferentes exposições que promovem a

memória LGBT.

Ed.IV Museu da Sexualidade O Museu da Sexualidade possuí uma
exposição de longa duração sobre a

história da sexualidade.

A partir deste mapeamento das exposições, museus e processos museológicos conforme

o quadro 3, a Revista sistematizou;

I)  O  Museu  da  Sexualidade  (Salvador,  Bahia),  criado  pelo  Grupo  Gay  da  Bahia  (GGB)  em

setembro de 2008, primeira instituição de memória do país que abarca o tema da sexualidade.

II)  O  Museu  da  Diversidade  (SP),  onde  a  memória  e  a  história  LGBT configuram-se  como

protagonistas do espaço foi inaugurado em 2012. Em 2014 o Museu mudará de sede. De uma

estação de trem irá para um casarão tombado na avenida paulista.

III)  O Museu del  Travesti,  localizado em Lima,  inaugurado em 2009.  Idealizado e criado por

Giuseppe Campuzano. Trata-se de um museu que apresenta a história do travestismo no Perú. 

VI) A exposição #nossasmusas foi idealizada pela Revista Memória LGBT em comemoração ao dia

da visibilidade T no ano de 2014. Trata-se de uma exposição em formato de revista.
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V) Exposição T um outro olhar foi concebida pela Gerência de Livre Orientação Sexual – GLOS

(Recife – PE). Trata-se de uma exposição voltada para a população travesti e transexual exposta no

Museu Murilo Greca e na Estação Central do Metro de Recife durante o ano de 2013.

VI) O Ciclo Transgressões no Museu: Educação, Cultura e Direitos Humanos ocorreu no Memorial

Minas  Gerais  Vale.  A proposta  iniciou-se  durante  uma  formação  em ação  educativa  onde  se

questionou a  ausência  de travestis  e  transexuais  no espaço museológico.  Tal  proposta  também

acompanhou uma exposição fotográfica. Estas atividades foram promovidas durante o ano de 2013.

  Como se percebe, a partir do mapeamento apresentando, constata-se diferentes iniciativas

que visam a preservação da memória LGBT. Tais iniciativas se adaptam em diferentes espaços por

se  tratar  em  sua  maioria  de  exposições  itinerantes  e  temporárias.  Verifica-se  que  os  museus

mapeados, possuem sistematicamente exposições e ações voltadas ao público escolar. Portanto, fica

evidente  que  tais  iniciativas  foram concluídas  a  partir  da  criatividade  e  do  diálogo  visando a

superação da homo-lesbo-transfobia nos museus e espaços de memória. Mas, sobretudo, o conjunto

de  museus  e  exposições  com temática  LGBT mapeados  pela  Revista,  revelam um cenário  de

empenho por parte de acadêmicos e movimentos sociais em tentar levar a frente o processo de

reconhecimento da memória e do patrimônio LGBT.
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Considerações Finais

O  presente  estudo  considerou  sobre  a  Revista  Memória  LGBT (RMLGBT)  e  suas

potencialidades para o mapeamento, salvaguarda, comunicação e promoção da memória LGBT. A

RMLGBT é uma revista interdisciplinar e tornou-se uma importante ferramenta capaz de refletir

sobre  ausências  nos  museus  e  iniciativas  comunitárias  em  memória  e  museologia  social,

exercitando a  reflexão inclusiva,  poucas  vezes  utilizada por  profissionais  de museus  no Brasil.

Ironicamente,  esse  estudo  esteve  motivado  pelo  silenciamento  das  instituições  museológicas

brasileiras no que tange à memória e o patrimônio da comunidade de LGBT, mas não ignorou as

estratégias de superação nesse cenário. 

Para discorrer sobre as possibilidades e limites apresentados pela RMLGBT, o estudo foi

dividido  em  três  capítulos.  O  primeiro  tratou  do  direito  à  memória  que  ainda  é  negado  a

comunidade LGBT e que se reflete  em resultados detrativos,  tal  qual,  a  homo-lesbo-transfobia.

Também  foi  considerado  o  vanguardismo  da  Constituição  Federal  Brasileira  e  os  acordos

internacionais  sancionados  pelo  Brasil,  muito  embora,  em  suas  interpretações  subsequentes,  a

comunidade  LGBT segue  sendo  desconsiderada.  Já  o  segundo  capítulo  dedicou-se  a  ações  da

Revista  Memória  LGBT  no  campo  dos  museus  e  da  arqueologia,  bem  como  refletiu  sobre

estratégias  para  superar  a  invisibilização  da  comunidade  LGBT.  O  último  capítulo  tratou  do

resultado  do  mapeamento  coletivo  que  foi  construído  através  das  contribuições  enviadas  a

RMLGBT, dividido em duas partes; 1) Mapeamento do Patrimônio Cultural LGBT; 2) Mapeamento

de Museus e Exposições com temática LGBT no Brasil. Por fim, o presente estudo tentou abordar

as relações de poder que culminaram na ausência da memória LGBT e as possíveis alternativas de

superação à invisibilidade.

De  fato,  em meio  ao  silenciamento,  ações  recentes  têem demonstrado  o  desejo  de

memória da comunidade LGBT. Em diferentes partes do mundo, as instituições museológicas não

só dialogam e promovem atividades e exposições para e com a comunidade LGBT, mas também os

insere nos seus programas institucionais. No Brasil, algumas iniciativas podem ser apontadas, entre

elas  o  projeto  Patrimônio  Cultural  LGBT e  museus:  mapeamento,  limites  e  possibilidades  de

memórias negligenciadas e a Rede LGBT de Memória e Museologia Social. Em ambas as propostas

o objetivo é a promoção da memória LGBT nos museus e espaços de memória. Por fim, a partir

destas experiências, materializou-se uma importante ferramenta capaz de salvaguardar e comunicar

o patrimônio cultural e a memória LGBT.

Como solução para os problemas apresentados,  o presente estudo verificou possíveis

alternativas. Frente a ausência da preservação da memória LGBT nos museus, espaços de memória,
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processos de tombamento e registro, a RMLGBT vem os visibilizando através de suas publicações

bimestrais a partir  de contribuições espontâneas, além de estimular museus e outros espaços de

memória a incluírem a pauta LGBT em suas ações e programas. A proposta de exposição em revista

–  a  ser  aprofundada  em futuras  experiências  –  e  o  mapeamento  patrimonial  revelam-se  como

importantes possibilidades estratégicas para potencializar memórias negligenciadas. Ressalta-se as

contribuições interdisciplinares em prol da memória LGBT que fortalecem e se complementam.

Exemplo desse diálogo são as matérias enviadas por profissionais LGBT de diferentes áreas de

conhecimento, fortalecendo assim a memória documental dessas produções acadêmicas. Verificou-

se,  enfim,  o  estado  da  arte  da  memória  LGBT,  o  diálogo  entre  os  diferentes  campos  de

conhecimento a respeito do tema e as ações solitárias que promovem os direitos à memória e o

patrimônio cultural LGBT.

Conforme  o  objetivo  proposto,  este  estudo  verificou  a  eficácia  da  RMLGBT  na

qualidade de ferramenta promotora da memória, colaborando no compartilhamento de informações.

Ao término de seu primeiro ano, a RMLGBT, ao ter seu conteúdo, estratégias, alcance e resultados

analisados, verificou seus limites e possibilidades mapeando o estado da arte da memória LGBT.

Junto a isso, o presente estudo problematizou a ausência da memória LGBT em museus, espaços de

memória,  exposições,  tombamentos,  registros.  Foi  por  meio  do  mapeamento  participativo  e

colaborativo  que  a  Revista  demonstrou  essas  potencialidades.  A  relação  entre  memória  e

museologia, permeando o debate, demonstra a necessidades de aprimoramento dessa conjugação. A

RMLGBT, com isso, pode ser considerada uma possível estratégia de salvaguarda e comunicação

da memória LGBT, estando interessada na superação de fobias que atingem nossa comunidade. 

Longe de querer findar com o tema, compreendendo a necessidade de ampliá-lo, bem

como expandir a análise a outras ciências – tal qual a antropologia –, o presente estudo pretendeu

problematizar  a relação entre  museologia e  memória LGBT. O que se espera,  com isso,  é  que

estratégias de superação a fobias danosas possam ser fortalecidas e que outras memórias possam ser

reconhecidas e salvaguardadas por distintas instituições de memória do Brasil. 
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Anexo 01

Figura 1: Anexo 01 – Capa da Revista Memória LGBT: Afro LGBT, Edição nº 01
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Anexo 02

Figura 2 : Anexo 02 - Capa da Revista Memória LGBT: Nossas Musas, Edição nº 
02
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Anexo 03

Figura 3: Anexo 03 - Capa da Revista Memória LGBT: Patrimônio Cultural LGBT, Edição nº 03
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Anexo 04

Figura 4: Anexo 04 - Capa da Revista Memória LGBT: Combate a HomoLesboTransfobia nos 
Museus e Espaços de Memória, Edição nº4
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Anexo 05

Figura 5: Anexo 05 - Capa da Revista Memória LGBT: Visibilidade Lésbica, Edição nº 05
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