
 
 

                  

MULTIPLICIDADE DE ESPAÇOS ORGANIZATIVOS E SEGMENTAÇÂO DAS 

IDENTIDADES: o movimento LGBT no contexto mato-grossense 

 
Suzi Mayara da Costa Freire1 

Imar Domingos Queiróz2 
 
 

RESUMO 
 
O artigo analisa a trajetória sócio-histórica o Movimento 
LGBT em Mato Grosso, buscando investigar os principais 
acontecimentos, os sujeitos envolvidos na sua constituição e 
as questões contidas em sua agenda. A pesquisa recorreu a 
entrevistas semiestruturadas com militantes do Movimento, 
consultas a fontes documentais e consultas na internet para 
levantamento das organizações LGBT. A análise dos dados 
revelou que as primeiras manifestações do Movimento 
LGBT ocorreram a partir de meados da década de 1990. 
Identificou-se vários espaços de organização e luta da 
população LGBT, desde os espaços mais formais como as 
ONGs a espaços mais informais como os coletivos LGBT.   
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LGBT.  
 
 
ABSTRACT 
 
This article analysis the social and historical LGBT 
movement in Mato Grosso, elucidating the main events that 
motivated its emergence, the organizations involved in this 
formation and the questions presents in your agenda. The 
research drew on movement militants' interview, inquiry of 
documentary sources, besides internet's researches to 
collect information about LGBT organization. The analyze of 
data shows that the first LGBT movement’s manifestation in 
Mato Grosso occurred from the mid 90’s. Organization 
spaces and LGBT people’s fight, from the most formal 
places, like ONGs, until most informal places, like LGBT 
collectives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As relações afetivas e sexuais foram, por muito tempo, manipuladas por valores 

cristãos reacionários que atribuíram o caráter de submissão e de negação da 

homossexualidade. Com o desenvolvimento da sociedade industrial essas relações foram 

alienadas pelo sentimento de posse, de propriedade, e pelo individualismo, que 

contribuíram para o aprofundamento do patriarcado e para as diferentes formas de 

opressão. Como resposta a esses processos de opressão e exploração, surge a 

necessidade de organização da população LGBT. É especialmente a partir de meados da 

década de 1960 que se pode falar em movimento LGBT, no sentido de um movimento 

que pressupõe uma identidade, uma historicidade, um antagonista e um projeto 

societário, com manifestações na cena pública3 (PRADO, MACHADO, 2008).  

As relações de gênero constituem ponto de partida para problematizar as 

desigualdades que permeiam a sexualidade. Para Saffioti (2004) a categoria gênero 

amplia o sistema de dominação-exploração de gênero, pois compreende também 

homossexuais masculinos, femininos, travestis e transgêneros. No seu entender, lidar 

com discussões relacionadas a gênero implica em contestar as relações de dominação. 

O Movimento LGBT vem se organizando com essa perspectiva. Configura-se 

como um espaço de organização e de luta de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais, que, através das reivindicações por direitos; das denúncias às situações de 

discriminação e homofobia; dos debates acerca das questões relacionadas à livre 

orientação sexual e das manifestações na cena pública, busca afirmar a cidadania da 

população LGBT. 

O presente artigo analisa o Movimento LGBT em Mato Grosso, buscando 

investigar os fatores e acontecimentos que motivaram sua emergência na cena pública, 

trajetória, sujeitos, agenda e estratégias. Para tanto, recorremos, à pesquisa bibliográfica, 

consultas a sites na internet4 para identificar as organizações existentes no estado e 

entrevistas com militantes do Movimento.  Ao todo foram identificadas treze organizações 

LGBTs entre organizações não-governamentais, associações, movimentos, grupos, 

coletivos. A análise dos dados revelou que as primeiras manifestações do Movimento 

LGBT no estado ocorreram  a partir de meados da década de 1990. Na reconstituição da 

trajetória do Movimento, identificou-se vários espaços de organização e luta da 
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população LGBT, desde os espaços mais formais como as ONGs a espaços mais 

informais como os coletivos LGBT. A partir de 2004 observamos a segmentação do 

Movimento por identidades. 

 

2 O MOVIMENTO LGBT NO BRASIL 

 

Na literatura sobre a temática dos movimentos sociais, o movimento LGBT em 

geral é localizado no paradigma europeu5 dos “novos movimentos sociais”. De acordo 

com Gohn (2007), a teoria dos “novos movimentos sociais” foi construída a partir da 

crítica à teoria marxista clássica.  Caracteriza-se por valorizar os processos relacionados 

à dinâmica interna das manifestações coletivas e as novas formas de sociabilidade.   

A perspectiva de análise que orienta o presente estudo reconhece a importância 

dos chamados “novos movimentos sociais”, especialmente pelo fato de trazerem para a 

cena pública temas como gênero, sexualidade, raça e etnia entre outros. Em relação ao 

Brasil, a literatura sobre o movimento LGBT (FACCHINI, SIMÕES, 2009; GREEN, 2000), 

identifica três momentos ou “ondas” na trajetória do Movimento no país.  

A primeira “onda” ocorre ainda durante o regime militar, mais especificamente até 

1978. Nesse período, o Movimento é identificado como Movimento Homossexual 

Brasileiro (MHB), e começa a se manifestar como movimento social propriamente dito, ou 

seja, por manifestações coletivas das diversas organizações LGBT na cena pública. A 

questão central é a luta contra a violência e pela liberdade de expressão sexual. A 

questão da identidade homossexual ainda não está claramente explicitada na sua 

agenda. Durante esse período, a atuação do Movimento se caracteriza também pelo 

compromisso com a militância política e pela contestação ao regime autoritário.  

Em meados da década de 1980, com o processo de redemocratização, inicia-se a 

segunda “onda” na trajetória do Movimento LGBT, evidenciando dois processos distintos 

no seu interior. De um lado, o refluxo do Movimento, com a desmobilização das primeiras 

organizações LGBT em decorrência da epidemia da AIDS e os reflexos que esta 

apresentou para os homossexuais, que passaram a ser responsabilizados pela 

disseminação do vírus. De outro lado, a visibilidade das questões relacionadas à 

sexualidade e à livre orientação sexual em decorrência da epidemia da AIDS, que levou o 
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 De acordo com Gohn (2007), o paradigma europeu contempla dois grandes paradigmas: o dos  

“novos movimentos sociais”, que surge a partir da década de 1960, e o paradigma Marxista, 
composto pelas abordagens clássica e neomarxista. 
 



 
 

                  

Estado intervir na questão, iniciando-se assim os primeiros diálogos do Movimento com o 

Estado.  

A partir de meados da década de 1990, assistimos ao reflorescimento do 

movimento LGBT na cena pública, configurando o que a literatura denomina como 

terceira “onda”. Esse reflorescimento está em grande parte relacionado à ampliação do 

debate sobre direitos humanos nos cenários nacional e internacional com a incorporação 

do direito à diferença e o reconhecimento do direito à diversidade sexual na agenda das 

organizações homossexuais; à visibilidade alcançada pelas organizações homossexuais 

através das paradas da diversidade sexual, à ampliação expressiva dos grupos de defesa 

e promoção dos direitos humanos dos homossexuais e, à realização periódica de 

encontros, conferências e fóruns LGBT nas várias esferas de governo e da sociedade 

civil para debater e deliberar sobre a questão LGBT. 

É também nos anos de 1990 que assistimos à ampliação do processo de 

“onguização” do Movimento LGBT, como consequência da redução do papel do estado 

no desenvolvimento das políticas sociais e a transferência de suas responsabilidades 

para as organizações da sociedade civil. A partir dessa década, a atuação mais societária 

perde espaço para uma atuação mais institucionalizada. O Movimento passa atuar 

também nos espaços mais institucionalizados como as conferências, os conselhos e os 

fóruns de políticas públicas direcionadas à população LGBT, além de intervir fortemente 

junto às diversas esferas estatais, tanto o poder executivo como os poderes legislativo e 

judiciário.  

 

3 O MOVIMENTO LGBT EM MATO GROSSO 

 

Na década de 1980 é possível identificar algumas expressões da 

homossexualidade em Cuiabá com a criação de espaços de interação e sociabilidade 

(bares, restaurantes, boates)6  frequentados pela população LGBT e simpatizantes 

(GRIGI, 2010). Todavia, é importante esclarecer que embora possam ser consideradas 

como  embriões do Movimento LGBT no estado, não havia nessas iniciativas uma 

preocupação política no sentido da organização da população LGBT para lutar pela 

afirmação da diversidade sexual.  
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 Entre os espaços criados nesse período, Grigi (2010) aponta: o Bar do Gringo,Bar/Boate do Liu, 

Boate Panteras, Jejé’s Dancing, Bar Café Jazz, Bar/Boate Balaio de Gato, Bar Alternativo, Bar do 
Chico, Bar do Léo, Boate Dama de Paus, Boate Cocoricó, Boate Baratos e Afins, Bar da Gil, 
Espaço Cultural Galeria do Pádua, Boate Conection Mix, Boate Blue Sky. Entre os espaços mais 
recentes aponta: Zumzum Bar Disco, Boskinho Bar, e Inssannus.  



 
 

                  

As primeiras manifestações do Movimento Homossexual no estado surgem em 

meados da década de 1990. Os fatores que motivaram a criação das primeiras 

organizações estão diretamente relacionados ao advento da AIDS, que impôs a 

necessidade de a população LGBT se organizar para reivindicar tratamento na rede 

pública de saúde e combater o aumento da violência contra homossexuais e travestis em 

decorrência da propagação da doença junto à população LGBT.   

As primeiras reuniões são realizadas em espaços privados, residências de 

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

sobre os seus problemas cotidianos, trocar experiências, falar sobre os conflitos 

familiares gerados pela descoberta da orientação sexual, sobre a experiência de “sair do 

armário” e de se assumir enquanto homossexual.  

Nesses encontros vão percebendo a invisibilidade da homossexualidade na esfera 

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

organizarem para combater a violência e a discriminação praticadas contra os 

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

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

A consciência de que a violência sofrida em virtude da orientação sexual deveria 

ser discutida na esfera pública aliada à consciência acerca da necessidade da 

organização e luta coletivas, levou à criação, em 19957, da primeira organização LGBT 

em Mato Grosso, a organização não governamental Livre-mente8.  Com sede em Cuiabá, 

a Livre-mente tem atuação importante no Movimento até hoje. Desde o início 

caracterizou-se por aglutinar as várias identidades LGBT - gays, lésbicas, travestis, 

transexuais e bissexuais, e por causa dessa característica é classificada neste estudo  e 

por seus militantes como uma “organização mista”.   

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

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

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

conciliar/atender às várias identidades, o que se confirma no decorrer dos anos, como 

veremos a seguir (item 3.2), com a transformação desses espaços em organizações 

autônomas.  

                                                           
7
 É importante ressaltar que as primeiras reuniões da Livre-Mente  têm início em 1995, mas sua 

formalização/registro só ocorre  em 1997.  
8
  É relevante neste momento esclarecer que nossa compreensão de movimento LGBT vai além 

da atuação das organizações LGBT individualmente consideradas, uma organização pode 
desencadear um movimento, mas o Movimento LGBT como uma ação coletiva é a expressão, na 
cena pública, das diversas manifestações, reivindicações, discursos, agendas e práticas 
desencadeadas pelo conjunto das organizações LGBT e outros espaços coletivos situados na 
esfera da sociedade  civil que buscam a afirmação da diversidade sexual.  



 
 

                  

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

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

fundamental nas denúncias de violência praticada contra homossexuais, nas 

reivindicações pela liberdade de orientação sexual e nas articulações para a realização 

das  Paradas da Diversidade Sexual.  Atualmente essa organização  prioriza  atividades 

de formação em direitos humanos e diversidade sexual junto aos trabalhadores da rede 

pública de ensino  e de pressão sobre as instituições estatais  para implementação de 

políticas públicas voltadas para a promoção dos direitos humanos LGBT, além de ser 

uma referência histórica no Movimento LGBT. 

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

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

de violência e assassinatos contra travestis que trabalhavam na prostituição  foram um 

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

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

iniciam as primeiras mobilizações para a criação do grupo9.  

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

luta das várias identidades LGBT, reunindo travestis, homossexuais lésbicas. Embora 

continue existindo juridicamente, desde 2009 a Vida Ativa não desenvolve nenhuma ação 

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

aspectos, na participação de seus integrantes nas mobilizações para realização das 

Paradas da Diversidade Sexual em Rondonópolis10.  As divergências entre os seus 

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

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

que contribuíram para a desmobilização da Vida Ativa. 

Outro importante sujeito nesse contexto, também com a perspectiva de 

contemplar as várias identidades LGBT, é a ONG Viva a Vida11, com sede em Cáceres. 

As primeiras mobilizações para sua criação têm início ainda no final dos anos 1990, mas 

em virtude de conflitos internos e das dificuldades encontradas para sua manutenção, a 

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

as principais motivações para criação da ONG Viva a Vida estão a falta de acesso aos 

                                                           
9
 Na realidade as mobilizações em torno da questão LGBT em Rondonópolis vinham ocorrendo 

desde 1997, mas a formalização do grupo em organização não governamental se deu em 
novembro de 1999. 
10

 Durante a realização da entrevista, em janeiro de 2014, fomos informadas  de  que a população 
LGBT de Rondonópolis se preparava para a  realização da 5ª Parada da Diversidade Sexual.  
11

 Devido à proximidade da fronteira com a Bolívia, essa organização inicialmente foi nomeada 
como “Viva La Vida”, porém, com o decorrer dos anos, optaram por adotar o nome em português 
Viva a Vida, para que houvesse uma identificação entre os sujeitos e a organização.  



 
 

                  

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

incorporação da ideia dos direitos pela população LGBT, em especial o direito à livre 

orientação sexual.  

Em 2006 foi criada no município de Juína a organização Novamente, com a 

proposta de atuar na conscientização na população em LGBT para a organização e a luta 

em defesa dos seus direitos. De acordo com Irineu (2008), a organização atuou somente 

por oito meses, não sendo efetivado o seu processo de abertura como ONG.   

Levantamento nas redes sociais12 apontou ainda a existência da organização 

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

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

mesma se encontrava desativada. 

Essa reconstituição da trajetória do Movimento revela que  por serem as primeiras 

no estado, essas organizações inicialmente aglutinam as várias identidades do 

Movimento,  buscando contemplar coletividade de sujeitos LGBT, ou melhor, dos sujeitos 

GLS13. Contudo, já nos seus momentos iniciais apresentam sinais de fragmentação da 

luta, da dificuldade de articular as demandas dos vários sujeitos que as integram, 

constituindo núcleos e/ou coordenações  específicos para abordar questões relacionadas 

às várias identidades -  gays, lésbicas e trans.  

    

3.1 Século XXI: ampliação da base social e segmentação das identidades  

 

Quase uma década após a criação das primeiras organizações LGBT, as várias 

identidades que as constituem – gays, lésbicas, travestis e transexuais -, passam a criar 

suas próprias organizações para dar voz e visibilidade às suas demandas  e questões.  

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

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

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

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

Humanos e Sexualidade Liberdade Lésbica - LIBLES14. 
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 Especialmente a rede social “Facebook”, que além dos perfis também tem páginas para 
publicização de organizações  sociais, dentre as quais as organizações LGBT. 
13

 No contexto mato-grossense dos anos 1990 a sigla utilizada era gays, lésbicas e simpatizantes 
– GLS. 
14

 A criação da Libles foi oficializada/formalizada em 20 de agosto de 2004.  De acordo com seu 
blog : “(...) É uma organização não governamental sem fins lucrativos que tem como missão o 
combate a toda e qualquer forma de discriminação e violência, atuando em defesa e promoção 



 
 

                  

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

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

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

das lésbicas, intensificar suas reivindicações e demandas por políticas públicas junto ao 

Estado.  

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

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

motivadas pela negação da livre orientação sexual e pela discriminação racial15.  Para 

além das questões relacionadas à sexualidade e da visibilidade alcançada pela questão 

étnico-racial no estado nesse período - a criação da Gradelos foi motivada também por 

divergências internas entre alguns integrantes do núcleo étnico-racial e a direção da 

Livre-mente16.  

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

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

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

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

da Livre-mente. 

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

travestis e as transexuais que atuavam no ponto de prostituição no Quilômetro Zero17, 

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

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

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

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

discriminação e violência de gênero nas escolas e combater a violência policial contra 

travestis  e transexuais.  

                                                                                                                                                                                
dos direitos da mulher em especial mulheres lésbicas, bissexuais e visibilidade da livre orientação 
sexual” (http://liblesmt.blogspot.com.br/2009_01_01_archive.html. Acesso em 05/08/2014). 
15

  No âmbito dessa organização, o debate da sexualidade é transversal ao debate étnico-racial. 
Nessa perspectiva a Gradelos direciona suas lutas contra as opressões na esfera da sexualidade 
(contra a homofobia) e na esfera do preconceito racial (contra o racismo). 
16

 Apesar de formalmente constituída, no momento da entrevista a GRADELOS não desenvolvia 
nenhuma atividade contínua, mas havia a perspectiva de retomar suas atividades. Durante a 
entrevista fomos informadas que há interesse por parte de um grupo de jovens de reativar a 
organização. 
17

 A cidade de Várzea Grande, por sua localização geográfica, é ponto de entroncamento de 
várias regiões economicamente importantes do estado. Tal fato favoreceu a concentração de 
pontos de profissionais do sexo travestis e transexuais, dentre os quais o mais conhecido é o 
“Quilômetro Zero”.  Nessa região tem-se registrado violências, agressões físicas  e até mortes contra 
as travestis. (Fonte:http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=3&cid=180762). 

http://liblesmt.blogspot.com.br/2009_01_01_archive.html.%20Acesso%20em%2005/08/2014


 
 

                  

A atuação da ASTRA também contribuiu para o surgimento, a partir 2008, de 

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

Mescla e a Chicote do Arco-íris, esta última em processo de abertura da organização 

(IRINEU, 2008). 

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

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

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

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

bissexuais, travestis e transexuais.  

  A propósito dessa forte segmentação do Movimento - sua organização a partir 

das diferentes identidade, consideramos pertinente uma rápida referência às reflexões de 

Castells (2010) sobre identidade. Referência teórica importante nos estudos sobre os 

movimentos sociais, Castells (2010)  destaca   a importância das identidades como 

núcleos de resistência à globalização.  

Para o referido autor, as identidades são fontes de significados para os atores, 

construídas por meio de um processo de individuação e de autoconstrução em contextos 

marcados por relações de poder.  Ressalta, no entanto, que há diferentes tipos de 

manifestações identitárias: legitimadora, de resistência e de projeto. As identidades 

legitimadoras são introduzidas e expandidas pelas instituições dominantes da sociedade 

e as identidades de resistência, instituídas: 

As identidades criadas como identidades de resistência podem se  transformar em 

identidades de projeto, ao desafiarem as implicações dos processos de globalização, 

como é o caso do Movimento LGBT. Antes da organização e luta da população LGBT, a 

identidade heterossexual era tida como norma e os movimentos sociais, através de seus 

questionamentos impactaram na normatização e naturalização da heterossexualidade, no 

modelo tradicional de família e no patriarcado, que implica a heterossexualidade 

compulsória (CASTELLS, 2010).  

Apesar dos limites atribuídos as suas análises18, entendemos que Castells  

contribui para o debate sobre  identidade quando afirma que “lésbicas” e “gays” não se 

resumem a escolhas de quem e como amar, e/ou a preferências sexuais, e nem a 

identidades sexuais, são sim identidades culturalmente, socialmente e politicamente 

construídas (CASTELLS, 2010).  
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 Castells (2010) tem sido muito criticado por abandonar a perspectiva neomarxista pela 
perspectiva estruturalista, apostando no potencial dos movimentos sociais, através da  atuação 
nas sociedades em redes, preservando  e atribuindo poder as identidades. 
 



 
 

                  

 

3.2 Diversificação das formas e dos espaços de luta: os coletivos LGBT  

 

Além da organização por identidade a pesquisa revelou também uma 

multiplicidade de formas (grupos, ONGs e coletivos) e espaços a partir dos quais a 

população LGBT vem se organizando nos últimos anos, sendo a universidade a 

instituição privilegiada nesse processo. 

A vivência e a participação no movimento estudantil universitário possibilitam aos 

estudantes, o acesso ao pensamento crítico e a descoberta da importância da 

participação na luta pela emancipação, através de diversos espaços, entre eles os 

chamados “coletivos” constituídos para debater as mais diferentes questões e temáticas, 

como por exemplo, a questão LGBT. 

Os coletivos são espaços mais abertos, flexíveis e dinâmicos. Não possuem uma 

estrutura formal e nem um caráter institucional. Podem até contar com coordenações, 

todavia as decisões e as ações são definidas no calor da luta, de acordo com a demanda 

e a disponibilidade dos militantes e com as situações apresentadas.  

São constituídos por grupos de estudantes de vários cursos que agem 

coletivamente com objetivos comuns. Por estarem inseridos no contexto universitário, 

além do enfrentamento às práticas discriminatórias e homofóbicas tem como desafio a 

transitoriedade de sua militância, que se renova a cada quatro, cinco anos com a 

conclusão de curso de seus militantes.  

No âmbito da UFMT foram identificados três coletivos com as mais diferentes 

denominações: o coletivo Movimento Universitário pela Livre Expressão Sexual (MULES), 

o Coletivo Diversidade e o Coletivo Cores.  

As primeiras mobilizações pela criação do MULES tiveram início em 2004, a partir 

da experiência de pesquisa de uma de suas militantes que buscava analisar “As 

implicações político-pedagógicas da homossexualidade feminina nas relações sócio-

acadêmicas de jovens da UFMT”. Os encontros para a pesquisa renderam debates sobre 

a cidadania lésbica  e seus participantes identificaram a necessidade de uma 

organização que defendesse e discutisse a questão LGBT no espaço universitário.  

Também foram fatores determinantes para a criação do MULES. As 

movimentações que ocorreram durante os preparativos para o Pré-ENUDS, o Encontro 

Nacional Universitário sobre Diversidade Sexual19, que permitiram encontros e 
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articulações de pessoas com o mesmo propósito. O outro fator importante foi a 

implantação do Núcleo de Referência em Direitos Humanos e Cidadania Homossexual20, 

pois por meio desse núcleo foi possível o  desenvolvimento de  um projeto de extensão,  

que levou à criação deste Coletivo em 2007. 

Em outubro de 2011 surge na UFMT – campus Cuiabá, o Coletivo Diversidade. A 

organização deste Coletivo foi impulsionada pela necessidade de garantir a 

representatividade21 dos estudantes LGBT nos fóruns e demais instâncias de 

participação na UFMT, considerando que desde o encerramento das atividades do 

MULES em 2011 a comunidade universitária LGBT estava sem representação e, ainda, 

pela necessidade de introduzir o debate sobre a questão LGBT combater a homofobia.  

O Coletivo Cores, no campus Araguaia, é o terceiro coletivo criado na UFMT, em 

25 de maio de 2013. Os fatos que contribuíram para sua criação foram a militância de 

pessoas (LGBT ou não) no movimento estudantil com motivação para discutir a questão 

LGBT que foram se articulado com pessoas com o  mesmo interesse. 

A proposta do Coletivo Cores consiste em promover a diversidade dentro da 

universidade, atuando no combate ao preconceito.  Para além do debate de promoção da 

diversidade e interação entre LGBT, esse coletivo tem como perspectiva caminhar para a 

esfera de politização para debater as questões que estão na agenda LGBT, buscando 

fortalecer o Movimento em Barra do Garças.  

A atuação dos coletivos indicam uma ampliação das formas e  dos espaços de 

organização e luta da população LGBT no Estado, estes surgiram em virtude da  

descrença/ceticismo dos seus militantes em relação às instituições políticas tradicionais 

(partidos e sindicatos) e ao formalismo e burocratização das ONGs. Todavia, mais do que 

uma crise ou do que uma particularidade do Movimento aqui abordado, entendemos que 

esse processo revela a trajetória dos movimentos sociais em geral, que não tem sido 

nem linear nem cumulativa.  

A constituição, dinâmica e trajetória organizações LGBT aqui abordadas fazem 

parte da dinâmica dos movimentos sociais, com momentos de latência e visibilidade, e a 

desarticulação de uma organização, grupo e/ou coletivo não significa necessariamente o 

fim, a crise ou mesmo o desaparecimento do Movimento, pode significar também o 

surgimento de novas organizações e /ou a reorganização e fortalecimento do Movimento. 
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 Percebida durante a participação na II Conferência Estadual LGBT em Cuiabá, quando 
constaram que os/as estudantes LGBT da universidade não tinham representatividade. 



 
 

                  

Isso fica evidente, no caso do MULES, que apesar do pouco tempo de existência22, 

contribuiu para o surgimento dos outros coletivos posteriormente criados na UFMT com o 

mesmo formato. 

Ainda sobre as organizações identificadas no presente estudo é importante 

mencionar que embora algumas delas tenham existido por pouco tempo ou apenas 

formalmente ou mesmo nos espaços virtuais, consideramos importante mencioná-las, 

pois o fato de alguém ou um grupo de pessoas dedicar energia a esse tipo iniciativa 

constitui um indicativo de que a questão LGBT tem se transformando em objeto de 

preocupação de um número cada vez maior de pessoas na sociedade mato-grossense.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A sistematização e análise dos dados revelam que o Movimento LGBT surge em 

meados da década de 1990, com a criação das primeiras organizações LGBT. Apesar de 

emergir num contexto desfavorável às lutas sociais e à expansão dos direitos, 

considerando que a década de 1990 se configura como um período de forte desemprego 

e de repressão aos movimentos sociais, o Movimento LGBT vem exercendo um papel 

importante na construção e afirmação de direitos para a população LGBT no estado. 

Todavia, a despeito dos direitos conquistados e da existência de uma certa consciência 

social em relação à diversidade  sexual, ao reconhecimento do direito à livre 

manifestação da orientação sexual, e isto é de suma relevância para a construção de 

uma sociedade democrática e emancipada, não podemos  ignorar que estas conquistas 

estão limitadas à sociedade burguesa, à emancipação  inerente à sociedade burguesa. 

Para que isso ocorra é essencial que suas lutas sejam orientadas por um projeto político 

que assegure a emancipação humana. 

 É urgente a construção de uma agenda política com as demais organizações 

existentes, como estratégia para atrair novos sujeitos e ampliar a luta, articulada através 

de um projeto político societário comum.  
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