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Introdução 
O título deste trabalho faz referência a uma discussão realizada por 

Eunice Durham (1986) na qual se propunha a criticar os trabalhos publicados até 

aquele momento na antropologia brasileira. Nessa discussão, a autora aponta para 

uma tendência, ou um “deslize semântico”, no fazer antropológico brasileiro, 

segundo ela, “numa formulação sintética e um pouco caricatural, pode-se dizer que 

estamos [ou estaríamos] passando da observação participante para a participação 

observante e resvalando na militância (Idem, p. 27, grifos meus)”. A “participação 

observante”, portanto, diz respeito à questão da “identificação subjetiva” entre o 

pesquisador (neste caso o antropólogo) e o os sujeitos que pesquisa, um 

compromisso entre a análise de um grupo social e a tentativa de colaborar para uma 

ação transformadora em prol desse grupo. Esse modo de fazer etnográfico, como 

aponta a autora, está principalmente ligado a “análise(s) de movimentos ou 

situações nos quais o pesquisador está integrado como sujeito, como por exemplo 

ocorre com o movimento feminista, negro ou homossexual (Idem, p. 26)”.  

Este paper trata de um dos movimentos sociais do qual fala Durham, o 

movimento homossexual, hoje, movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

                                                
1 As pesquisas que originaram este trabalho obtiveram financiamentos distintos. A primeira delas foi 
financiada pelo Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp, em parceria com o CNPq (Conselho 
Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica), que também financiou a pesquisa em um segundo 
momento. Houve ainda apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo, sob os processos número: 2012/08163-3, 2012/23435-0 2015/11134-3. As opiniões, hipóteses 
e conclusões ou recomendações expressas são de responsabilidade do autor e não necessariamente 
refletem a visão da FAPESP. 
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e Transexuais2. Além disso, o sujeito pesquisador que escreve esta comunicação 

tem relação subjetiva com o movimento analisado, visto que se concebe a partir de 

uma das orientações sexuais que compõem o leque de identidades sócio-sexuais e 

de gênero deste movimento social. No entanto, é importante reiterar que as 

conexões com os grupos estudados tiveram início apenas quando do início da 

pesquisa, não sendo estabelecidas a priori. 

Esse compromisso entre a análise de um grupo social e a colaboração 

para uma ação transformadora em prol desses grupos é interessante, segundo 

Durham, na medida em que politiza o trabalho de campo. No entanto, a autora 

argumenta que esse movimento não tem sido acompanhado de uma discussão em 

torno dos problemas epistemológicos envolvidos nesse tipo de participação que se 

distancia de um modelo funcionalista que toma o observador como neutro, de fora e 

capaz de explicar um todo coerente. Assim, a antropóloga procura apontar “deslizes” 

relacionados à utilização conjunta de corpos teóricos preocupados com 

transformações sociais, como o marxismo, e o método etnográfico funcionalista.  

Como argumenta Abu-Lughod (1991) os saberes produzidos por meio das 

etnografias não são apenas verdades parciais3, como apontou James Clifford 

(1986), mas também verdades – ou saberes – posicionados. Desse modo, se 

enquanto cientistas sociais produzimos nossa análise a partir de um lugar que é 

corporificado (Haraway, 1995), nossos saberes são parciais e posicionados4. Com 

isso em mente, é possível dizer também, que os sujeitos com os quais produzimos 

tais análises, nossos interlocutores de pesquisa, nos interpretam como ocupando 

certa posição no campo político em que estão (estamos) inseridos. Esse 

posicionamento, como argumentei no parágrafo anterior, pode ser interessante para 

a compreensão de dinâmicas internas do próprio campo. 

                                                
2 A definição oficial da sigla do movimento passou por diversas modificações no decorrer de sua 
história. Num primeiro momento essas modificações diziam respeito a multiplicação e especificação 
dos sujeitos políticos que o compõem. Passando no decorrer do tempo de “Movimento Homossexual” 
– categoria genérica – para, mais recentemente, GLBT e posteriormente LGBT. Essa última mudança 
ocorreu depois da I Conferência Nacional LGBT, convocada pelo então presidente Lula, em 2008. A 
ideia na mudança da sigla seria a tentativa de oferecer mais visibilidade às lésbicas dentro do 
movimento (Facchini, 2009; Facchini e França, 2009; Daniliaukas, 2011; Rodrigues, 2014). 
3 No original: partial truths. 
4  Em decorrência de minha inserção no campo, utilizo, dessa maneira, o argumento de Haraway 
para me referir às análises do social. Todavia, é muito importante enfatizar que sua discussão não 
está centrada nas Ciências Sociais. Enquanto primatóloga e filósofa da Ciência, Haraway busca 
criticar a objetividade científica, propondo uma objetividade feminista que se compreende e se quer 
parcial. Assim, ela chama atenção para o fato de que todos os sujeitos envolvidos na produção de 
conhecimento o fazem a partir de uma posição e, no limite, a partir de seus próprios corpos. 
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Nesta apresentação, ainda que influenciado pelas discussões de Durham, 

menos do que uma discussão detida sobre a utilização de categorias de análise e 

sua adequação ao método etnográfico, procuro compreender os impactos de minha 

participação em campo. Apesar de concordar com a pertinência da discussão 

elaborada pela antropóloga, creio que problematizações em torno da relação entre 

os sujeitos que compõem um estudo em antropologia, isto é, o antropólogo e seus 

interlocutores, deram conta de mostrar que a subjetividade é constituinte do trabalho 

de campo (Caldeira, 1981; Abu-Lughod, 1991), bem como a parcialidade, 

derrubando a ideia de que tal trabalho daria conta de sociedades estáveis, coesas e 

totais (Strathern, 2014; Leach, 1996). Por conseguinte, busco entender não apenas 

os limites e efeitos da minha participação, mas demonstrar que o conjunto de 

posicionamentos que assumi em campo a partir da negociação, mas também de 

conexões subjetivas, com os interlocutores informa também sobre o campo político 

analisado. 

Esta proposta tem como base minhas pesquisas de mestrado e doutorado 

sobre o movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) 

de Campinas, no interior do Estado de São Paulo, no sudeste brasileiro. A pesquisa 

de mestrado (Zanoli, 2015) tinha como preocupação central compreender a relação 

entre a modalidade de ativismo aqui estudada e o Estado em seus diversos níveis – 

municipal, estadual e federal. A pesquisa de doutorado, por sua vez, busca 

compreender melhor os processos de produção de novos sujeitos coletivos no 

interior do movimento LGBT e sua relação com processos de formação de Estado 

(Rodrigues, 2014). 

Num primeiro momento, Campinas foi escolhida em decorrência da falta 

de estudos sobre movimento LGBT em cidades do interior do Brasil, visto que esse 

campo era composto por algumas poucas análises em capitais brasileiras. 

Entretanto, com a realização da pesquisa, foi possível constatar a proeminência do 

movimento LGBT da cidade. Além de contar com grupos que atuam nacionalmente 

em fóruns e outros grupos de discussão, Campinas foi sede da criação do primeiro 

grupo de transexuais organizados do país, o Movimento Transexual de Campinas 

(Lima Carvalho e Carrara, 2013). Ademais, o município sediou a criação da primeira 

política pública brasileira de combate à homofobia a oferecer assistência social, 

jurídica e psicológica para LGBT, o Centro de Referência LGBT de Campinas 

(Zanoli, 2015). 



 4 

No decorrer da realização da pesquisa, entrei em contato com grupos 

ativistas LGBT e com órgãos gestores voltados para essa população. Esse contato 

gerou, algumas vezes, propostas de filiação aos grupos/ órgãos pesquisados. 

Pretendo aqui, discutir minhas estratégias de aproximação e participação com 

relação a tais grupos ativistas e órgãos estatais. Procuro, dessa maneira, 

problematizar minha participação no campo, buscando entender os impactos da 

minha pertença a certos grupos/  órgãos no fazer da pesquisa e na dinâmica do 

próprio trabalho de campo. Cabe ressaltar que tal pertencimento ou envolvimento 

não é anterior à realização da pesquisa, mas se tornou possível/ necessário / 

desejado no decorrer de sua realização. 

Ademais, é importante destacar também que o termo “campo” utilizado 

acima, aparece em sentido duplo. Além de me referir à minha participação nos 

grupos estudados durante a realização do trabalho de campo, pretendo entender o 

que minhas possibilidades de participação podem informar sobre o campo político 

do movimento LGBT em Campinas. Baseio-me, dessa maneira, na ideia de campo 

utilizada por Regina Facchini (2005), inspirada nas ideias de Santos (1977). De 

maneira ampla, o campo pode ser definido como o conjunto de atores diretamente 

envolvidos no processo político que se deseja estudar, que se modifica de acordo 

com a entrada e saída de atores5. 

Desse modo, trarei como centro da discussão minha participação, em 

grupo e instituições distintas: em um órgão de gestão pública o Centro de Referência 

LGBT da cidade (CR), na Comissão que organiza a Parada do Orgulho LGBT de 

Campinas e em um grupo ativista LGBT da cidade, o Aos Brados6. No CR, como 

contrapartida à realização da pesquisa, passei a colaborar com a equipe, sendo 

apresentado, muitas vezes, como funcionário. No Aos Brados!!, num primeiro 

momento, a partir das minhas relações com a fundadora do grupo, passei a ser 

                                                
5 O conceito de “campo” e seu contraponto “arena” foram utilizados no Brasil para analisar 
movimentos sociais por Carlos Nelson Santos (1977) e reutilizados, mais tarde, por Regina Facchini 
(2005), que tomava a produção das identidades coletivas no Movimento LGBT brasileiro nos anos 
1990 como forma de compreender mudanças na dinâmica interna ao movimento e ao seu “campo”. 
Tais conceitos teriam sido criados no contexto do estudo de sociedades africanas, a partir da 
preocupação com a política a nível local (Swartz, 1969). A mobilização desses conceitos por Santos 
tinha como objetivo compreender os movimentos sociais levando-se em consideração o contexto em 
que esses movimentos estão inseridos. O conceito parece útil, visto que possibilita análises 
processuais, desse modo, o campo não é algo estável e fixo, ele abarca a entrada e saída de atores 
e o alargamento ou estreitamento de suas fronteiras. 
6 O nome do grupo em questão é “Aos Brados!!”, com duas exclamações. Apesar disso, decidi excluir 
as exclamações do texto para torná-lo mais compreensível. 
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apresentado como colaborador e, mais adiante, ganhei o status de militante do 

grupo. Na comissão da Parada, ocupei o espaço de pesquisador colaborador e 

membro do comitê organizador 

Antes de tratar mais detidamente dessa participação, no entanto, 

passemos é uma breve incursão sobre a trajetória do movimento LGBT em 

Campinas. 

 

O movimento LGBT em Campinas: uma breve incursão em sua trajetória 

No início da realização da pesquisa de mestrado, tinha ciência da 

existência de quatro organizações formais de combate à homofobia em Campinas: 

Identidade, o Mo.Le.Ca., o Aos Brados e o E-Jovem.  Apesar da existência dessa e 

de outras organizações voltadas para os direitos de LGBT na cidade, em 

decorrência da ênfase dessa pesquisa, apresento, nesta seção, de maneira breve, 

apenas aqueles grupos ativistas que tem algum impacto sobre o que se pretende 

analisar aqui. 

O grupo ativista mais antigo em atividade a atuar em Campinas é o 

Identidade, criado em 1998, por dissidentes daquele que é considerado o primeiro 

grupo ativista LGBT de Campinas, o Expressão, criado na cidade em 1995. A partir 

dos anos 2000, cisões internas do Identidade dão origem ao Movimento Lésbico de 

Campinas (Mo.Le.Ca.) e ao Aos Brados. O primeiro criado em 2000 e o segundo 

criado em 2002. Além desses grupos, Campinas também foi sede da criação de uma 

rede de jovens LGBT, o E-Jovem, fundado em 2004. 

Assim como o Mo.Le.Ca., o Aos Brados foi criado por mulheres 

dissidentes do Identidade. No entanto, diferentemente do grupo de lésbicas, o Aos 

Brados manteve-se enquanto um grupo misto7, sua diferença em relação ao 

Identidade está no enfoque de suas discussões, voltadas para a opressão que 

sofrem LGBT negros e da periferia. A atuação do grupo na cidade se dá, 

principalmente, por eventos que seus ativistas denominam de atividades culturais, 

que visam disseminar a cultura negra, a cultura da periferia e a cultura LGBT8. 

                                                
7 Grupos mistos são aqueles formados por, se não a totalidade, a maioria das orientações sexuais e 
identidades de gênero que compõem a sigla que representa o movimento organizado. 
8 A problematização desses termos, sua relação com os processos de produção de identidade e os 
impactos das conexões entre o grupo, o Estado e outros movimentos sociais na utilização da ideia de 
cultura são objetivos da pesquisa de doutorado em curso. Ademais, para mais informações sobre o 
grupo Aos Brados cf. Zanoli (2015). 
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Ademais, cabe ressaltar que os grupos ativistas em Campinas se 

articularam, nos anos 2000, para sua participação no processo de gestão 

participativa da cidade, denominado de Orçamento Participativo. Tal participação 

resultou na implementação de uma série de políticas municipais voltadas para 

LGBT. Dentre tais políticas, ressalto a criação do Centro de Referência LGBT de 

Campinas, primeira política pública brasileira a oferecer assistência social, jurídica e 

psicológica para LGBT do país9 (Zanoli, 2015).  

 

Posicionando-se e sendo posicionado 
As pesquisas de mestrado e doutorado na qual se baseia essa 

apresentação são desenvolvimento de pesquisas de iniciação científica realizadas 

no Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, da Unicamp. O material e a rede de 

relações proveniente das pesquisas de iniciação científica me fizeram chegar à 

proposta de pesquisa de mestrado. Nela, diferentemente das pesquisas anteriores, 

meu interesse era compreender as relações – portanto, as alianças, identificações, 

parcerias, mas também dissensos e disputas – entre os diversos grupos ativistas da 

cidade e os gestores públicos municipais, e não mais focalizar esse ou aquele 

grupo, como realizado na iniciação científica. 

Foi por esse motivo que, naquele momento, elenquei como importantes 

espaços de observação, as reuniões da organização da Parada do Orgulho LGBT 

de Campinas, além dos eventos, manifestações e intervenções organizados pelos 

coletivos LGBT da cidade. Com o início da pesquisa, no entanto, percebi que seria 

necessário, além de realizar observação participante nos espaços já citados, 

observar o dia-a-dia dos funcionários do CR.  

Já havia algum tempo, antes mesmo do início oficial do mestrado, que 

havia demonstrado interesse em realizar observação no CR. Quando externalizei 

esse desejo à coordenadora, ficou decidido que eu daria aulas de informática aos 

usuários do serviço, grupo composto principalmente por homens e mulheres 

transexuais, além de pessoas que se identificam como travestis. Naquele momento, 

isso cumpriria um dos interesses da pesquisa, uma vez que, oferecendo aulas aos 
                                                
9 O modelo utilizado pelo Centro de Referência – que contém em seu quadro de técnicos, um 
advogado, um assistente social e um psicólogo – foi o mesmo adotado por serviços similares 
implementados a partir do programa Brasil Sem Homofobia, lançado em 2004, Cf. Daniliauskas 
(2011). Cabe ressaltar,  no entanto, que apesar de dever haver um advogado, na posição de 
assessor jurídico, o CR tem dificuldades em manter um funcionário no serviço, tendo ficado sem 
assessor diversas vezes no decorrer do tempo. 
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usuários do CR, eu me aproximaria daquelas pessoas que, apesar de se 

reconhecerem a partir de umas das identidades da sigla LGBT, não estavam 

diretamente envolvidas com o movimento10. Naquele momento, havia um interesse 

em entender a relação entre LGBT que não atuam em grupos ativistas, aqueles que 

atuam nos grupos e os gestores municipais. Dado os caminhos que tomou o 

trabalho de campo, no entanto, abandonou-se o recorte que levava também em 

consideração pessoas não envolvidas com o ativismo. 

Algum tempo depois do acordo, contudo, o CR ficou sem os 

computadores que seriam utilizados nas aulas. Depois de muito conversarmos sobre 

o assunto, o então coordenador da Coordenadoria de Políticas para a Diversidade 

Sexual de Campinas (CPDS), que dividia a sede com o CR, me convidou a 

frequentar o serviço uma vez por semana e a colaborar com o que fosse possível no 

período em que estivesse lá. Pouco tempo depois, o coordenador foi exonerado de 

seu cargo. Apesar disso, a coordenadora do CR aceitou que eu fizesse trabalho de 

campo em troca da ajuda que poderia oferecer. 

Agora, já não mais como professor de informática, mas como uma 

espécie de técnico, colaborei com algumas das atividades do CR. Num primeiro 

momento, ajudei com os detalhes finais da realização do que seria o primeiro 

casamento coletivo LGBT do Brasil11. Depois, fiquei imbuído de informatizar o 

sistema de cadastro de dados de usuário, para facilitar a publicação de um mapa da 

homofobia no município e também para facilitar a elaboração dos relatórios a serem 

entregues à Prefeitura Municipal de Campinas. A realização de tal atividade tomou 

quase todo o restante de tempo do trabalho de campo realizado no CR, no entanto, 

me aproximou muito dos funcionários do local. 

Algum tempo depois do início do trabalho de campo, comecei a ser 

apresentado como membro da equipe do CR, como colaborador, ou pesquisador 

colaborador. Isso afetou meu campo principalmente em decorrência do aumento de 

ações do movimento LGBT voltadas a tentativas, por parte dos ativistas, de maior 

interlocução com o governo municipal. Essa interlocução incluía desde parcerias 

com o CR na resolução dos problemas pelos quais passavam seus usuários até 

ações voltadas a pressionar o governo para que determinadas demandas fossem 
                                                
10 Ver definição da noção de “arena”, apresentada acima (nota 3). 
11 Na verdade, de última hora, ativistas do Rio de Janeiro organizaram outro casamento coletivo, que 
aconteceu anteriormente ao de Campinas, o que frustrou muito os funcionários do CR. Desse modo, 
o casamento foi, apenas, o primeiro casamento coletivo do Estado de São Paulo. 
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atendidas. Dessa maneira, estar dentro da rede do CR permitia que eu tomasse 

conhecimento de eventos, mesmo aqueles organizados pelo movimento LGBT, dos 

quais, muitas vezes, não recebia informações anteriormente. Além disso, estar no 

CR me autorizava a participar das atividades que lá ocorriam, fossem ou não 

organizadas pelo Centro, uma vez que era considerado um membro da equipe. 

Dentre tais atividades, ressalto minha participação na reunião para a 

escolha de um novo coordenador para a CPDS. Em decorrência de meu 

distanciamento do Identidade, grupo que estudei durante a graduação, não havia 

sido convidado a participar de tal evento. Apesar disso, fiquei sabendo da realização 

da reunião por meio de Mara, a coordenadora do CR. Naquele período, me pareceu 

estranho participar de uma reunião sem ser convidado. Quando pontuei tal 

insegurança, Mara afirmou que enquanto funcionário do CR, com sua autorização, 

eu poderia participar de qualquer evento que ali ocorresse. Tal identificação, no 

entanto, me causava muita insegurança, principalmente no que dizia respeito a 

possível inviabilização da realização do trabalho de campo, visto que diversos 

grupos da cidade possuíam relações tensas com a coordenadora do CR. Desse 

modo, ser visto enquanto um funcionário do CR trazia benefícios e problemas para a 

realização da pesquisa, uma vez que me colocava numa posição de tensão 

representada pelas disputas entre os ativistas LGBT e os gestores municipais de 

Campinas. Ao mesmo tempo, no entanto, me concedia acesso privilegiado a 

informações acerca de atividades e eventos organizados pelo movimento LGBT e 

pelos gestores municipais ocupados com as políticas LGBT. 

Durante meu período de trabalho de campo não fui apenas funcionário 

voluntário ou colaborador do CR, o mesmo acontecia nas reuniões da Parada. 

Apesar de saber que elas ocorriam semanalmente na cidade, eu não tinha acesso a 

seus membros no início da pesquisa. Entrei em contato com um ativista do 

Identidade que faz parte da Parada, mas o contato não resultou em mais 

informações ou algum tipo de permissão em participar. Foi a partir de outras 

situações de campo, em que tive contato com pessoas que se apresentavam como 

membros da comissão que obtive as informações necessárias para participar da 

primeira reunião. 

Avisado, em eventos em que tive contanto com membros da Comissão da 

Parada, de que tal comissão precisava de ajuda, ao me apresentar na primeira 

reunião, expliquei sobre a pesquisa e anunciei que ajudaria no que fosse possível. 
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Algumas reuniões depois, quando terminavam a escrita do projeto, vi que meu nome 

fora incluído na tabela onde eram identificados os proponentes do projeto de 

realização do Mês da Diversidade Sexual, em substituição a um aluno da 

PUCCAMP (Pontifícia Universidade Católica de Campinas), o qual chamarei aqui de 

Paulo, que havia realizado uma pesquisa sobre a Parada anos antes. Ao lado do 

meu nome lia-se pesquisador colaborador. Numa espécie de “ocupação de uma 

vaga”, passei, por algum tempo, a ser chamado de novo Paulo, sendo assim 

apresentado a integrantes da comissão organizadora da Parada que não estavam 

presentes nas primeiras reuniões em que me inseri no grupo. 

 Durante todo o processo de construção dos eventos do Mês da 

Diversidade Sexual de Campinas, estive envolvido não só na preparação de 

documentos, como fui, mais de uma vez, convidado a opinar acerca de diversas 

questões: desde o tema da Parada até a mudança de trajeto da mesma. Ainda que 

não sem algumas disputas posteriores, fui, de fato, absorvido como organizador da 

Comissão, mesmo que não tenha apontado um desejo de filiação formal à 

Associação da Parada do Orgulho LGBT de Campinas. A realização de observação 

participante na Comissão da Parada colocou-me em contato com grupos ativistas 

com os quais, até aquele momento, não havia tido possibilidade de contato, destaco 

aqui o grupo Aos Brados, um dos focos desta discussão. 

Já no fim da pesquisa de mestrado, enquanto pensava na proposta de 

pesquisa de doutorado, estabeleci contato com o Aos Brados. A partir de minha 

atuação na Comissão organizadora da Parada LGBT de Campinas, me aproximei de 

quem veio a ser minha principal interlocutora nesse grupo, Fernanda, única militante 

que se manteve no grupo desde sua fundação, o que faz dela uma figura de 

liderança. Na saída dessas reuniões, Fernanda costumava visitar sua companheira, 

que morava não muito longe de minha casa, por esse motivo, íamos juntos, de carro 

até um dos distritos da cidade. Esse deslocamento e as conversas na carona nos 

aproximaram principalmente em decorrência de nossa origem social parecida. 

Fernanda, depois de se assumir a identidade lésbica para a família, deixou sua casa 

em um bairro de classe média estabelecida de Campinas, nos entornos do centro da 

cidade, para viver na periferia; eu, apesar de nunca ter habitado uma favela urbana, 

fui criado em um pequeno bairro rural numa cidade das proximidades, filho de mãe 

operária e pai agricultor. Isso, em consonância com nossas posições políticas 
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parecidas parece ter nos aproximado, fazendo com que Fernanda passasse a 

compor meu círculo próximo de amizades. 

Essa aproximação resultou em um convite para participar de algumas 

reuniões abertas do grupo no qual Fernanda ocupava uma posição de liderança. 

Minha participação nessas reuniões, e a relação próxima com a fundadora do grupo 

renderam-me o título de parceiro e/ou colaborador do Aos Brados. Esse termo, 

apesar de assinalar meu lugar exterior ao grupo, me diferenciando dos demais 

membros, lhes indicava uma possibilidade de interlocução. Além do acesso às 

reuniões e atividades, minha participação nas atividades do grupo levou Fernanda a 

me convidar a participar dos grupos de discussões online, que apenas membros do 

Aos Brados têm acesso.  

Mais tarde, a relação profícua com o Aos Brados deu origem a produção 

de um projeto de doutorado preocupado com a emergência de novos atores políticos 

no movimento LGBT, atores tais que não baseiam suas identidades políticas apenas 

em uma das orientações sexuais ou identidades de gênero que se unem para formar 

a sigla do movimento social em questão, mas também em outras marcas sociais de 

diferença, como raça/cor, classe e religião. 

Ainda no início da realização da pesquisa de doutorado, comentei com 

Fernanda de minha aprovação na pós-graduação e de meu interesse em dar 

continuidade à pesquisa que vinha realizando no mestrado, tendo, no Aos Brados, 

um dos focos da futura tese de doutorado. Sabendo da carência de quadros de que 

sofrem todos os grupos ativistas de Campinas, me propus a colaborar sempre que 

possível com as atividades do grupo. Essa conversa resultou num convite para 

participar de uma nova reunião, onde, diferentemente da época em que realizava a 

pesquisa de mestrado, ao invés de ser apresentado aos outros membros do grupo 

como colaborador, fui elevado ao nível de militante, a despeito de não ser nem 

negro, nem ter sido criado na periferia, marcas importantes na identidade 

institucional do grupo.  

Cabe comentar, no entanto, que esse status de militante do grupo não me 

foi conferido por todos os poucos membros do Aos Brados instantaneamente, 

enquanto Fernanda já me apresentava como militante, outros ativistas ainda me 

apresentavam a seus parentes e amigos como “Vinícius, um colaborador, um 

parceiro do grupo”. Foi só quando me engajei na organização das diversas 

atividades culturais do Aos Brados que esse status começou a ser reconhecido por 
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demais membros do coletivo. Essa atuação no grupo, contudo, não deixa de causar 

estranhamento em alguns atores no campo político estudado. Apesar de minhas 

origens nas classes médias baixas rurais, o fato de ser branco e universitário parece 

apontar a outros atores uma forte distinção entre minhas origens sociais e a do 

restante dos ativistas do grupo. Apesar desse questionamento algumas vezes 

silencioso vindo por pessoas de fora do grupo, essa questão pareceu ser menos 

enfatizada pelos próprios ativistas do Aos Brados. 

 

Em meio à disputa 
Como apontei em minha dissertação de mestrado (Zanoli, 2015), existe, 

no cenário local, uma forte disputa entre a legitimidade da atuação política dos 

sujeitos analisados, sejam eles ativistas ou gestores. Se o início dos anos 2000 é 

profícuo no que diz respeito à relação entre os ativistas LGBT e dos ativistas com o 

governo municipal, o fim dessa década se mostra distinto12, com muita disputa entre 

grupos e destes com gestores municipais, além de uma diminuição drástica nas 

possibilidades de interlocução entre o governo municipal e os ativistas LGBT na 

proposição e fomento de políticas públicas. Nesse contexto, meus pertencimentos e 

filiações como veremos, me colocaram no meio de uma intricada arena, onde acabei 

por me tornar uma espécie de mediador, ora acionado como alguém neutro, de fora 

do campo político, ora caracterizado como pertencendo a esse ou aquele grupo. 

Por volta da metade do primeiro período em que estive em campo, em 

2013, somando por volta de nove meses, eu já era um pesquisador colaborador da 

Associação da Parada do Orgulho LGBT de Campinas, um colaborador do Aos 

Brados e um funcionário (ou quase isso) do Centro de Referência LGBT de 

Campinas. As principais tensões naquele momento polarizavam-se entre: o Aos 

Brados e o Centro de Referência; o Identidade e o Centro de Referência; Comissão 

da Parada e Centro de Referência; e, ainda que em menor grau, Aos Brados e 

Identidade. 

                                                
12 Como discuto em minha dissertação de mestrado (Zanoli, 2015), a primeira metade dos anos 2000 
é marcada em Campinas por um aumento substantivo nas políticas públicas para LGBT 
implementadas a partir da interlocução entre Estado e movimento. É nesse momento também que os 
grupos ativistas, apesar de suas diferenças, parecem estar mais próximos. Além de se unirem da 
organização da Parada LGBT de Campinas, os grupos da cidade mantinham um Fórum que os 
congregava, que foi dissolvido em poucos anos, em decorrência das fortes disputas políticas entre os 
diversos grupos. 
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Como comentei acima, ainda que fosse visto como membro ou 

colaborador, em alguns momentos ainda era acionado como alguém de fora, passei 

a ocupar, portanto, uma espécie de posição liminar em campo, ou duplamente 

liminar. Ao mesmo tempo que militava no Aos Brados e na Parada, atuava também 

no CR, além de tudo isso, era o menino que fazia uma pesquisa acerca da qual não 

se sabia muito, apesar de meu esforço em explicar do que se tratava. 

Algumas vezes, essa posição liminar parecia me colocar no meio de uma 

intensa rede de fofocas onde os distintos atores sociais envolvidos nas políticas 

LGBT reclamavam um dos outros. De maneira geral, quando acusações, ofensas ou 

outros tipos de falas depreciativas eram ditas, buscava esquivar-me do comentário 

com respostas vazias, como “isso é complicado” ou “nossa”, procurando claramente 

não assumir uma posição em meio às disputas. Nem sempre, no entanto, isso era 

possível, depois desse tipo de resposta, algumas vezes, meus interlocutores 

buscavam um posicionamento frente a certas questões, principalmente quando 

ativistas tinham algum problema com os gestores LGBT.  

Tomar posição, no entanto, poderia me inserir na rede de fofocas, 

fazendo com que essa espécie de liminaridade fosse perdida, acarretando em 

possíveis impedimentos na realização do trabalho de campo. Entretanto, como 

argumenta muito bem Caldeira (1981), não dizer nada, isto é, manter-se neutro, é 

também assumir uma posição. Desse modo, em muitos dos momentos em que 

tentei manter essa suposta neutralidade, buscando viabilizar um trabalho de campo 

em meio a um forte conflito, acabei sendo visto como alguém de atitude suspeita, 

demorando para conseguir que alguns de meus interlocutores confiassem em mim. 

No início do campo no CR, por exemplo, em decorrência de minha participação na 

organização da Parada, e de minha pesquisa realizada com o Identidade, parecia 

existir uma desconfiança de que eu fosse uma espécie de espião dos ativistas, 

buscando problemas do centro para relatar. 

Do mesmo modo, estar na universidade, ou querer estar nela, somada a 

minha nova atuação no centro, por sua vez, me distanciava do grupo Identidade, 

gerando poucos convites para participar das atividades de tal grupo. Apesar disso, 

no entanto, pertencer ao CR enquanto um “funcionário”, também me colocava em 

uma espécie de posição mediadora que fazia com que atores ligados à Comissão da 

Parada e ativistas do Aos Brados, algumas vezes, buscassem levar suas demandas 

ao CR através de mim. 
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Meus múltiplos pertencimentos institucionais, sem deixar de lado minha 

posição enquanto pesquisador universitário – ainda que a maior parte das pessoas 

entendesse a pesquisa como um trabalho de faculdade, e não como algo “mais 

sério” – parecia também assumir a lógica de uma disputa mais ampla entre os 

grupos e instituições. Desse modo, me parecia que além da rede de fofocas já 

instaurada, em uma parte do processo político aqui estudado, parecia existir uma 

retórica de acusações para que eu escolhesse permanecer nesse ou naquele grupo, 

buscando desvalorizar a atuação de certas instituições ou sujeitos enquanto 

políticas, ou a partir da apresentação de sua própria atuação enquanto política13. 

Todavia, é necessário apontar que não foram apenas minhas múltiplas 

inserções que me posicionavam nessa intricada arena de disputas por legitimidade. 

O fato de minha identidade, enquanto sujeito político, ser composta por uma das 

identidades que compõem a sigla LGBT era importante para que, se não 

sancionasse, ao menos desse sentido à minha atuação, principalmente na 

organização da Parada do Orgulho LGBT de Campinas e no Aos Brados.  

Além da orientação sexual, como apontei anteriormente, especificamente 

no caso do Aos Brados, dividia com Fernanda, bem como com outros membros do 

grupo, origens de classe semelhantes, o que era ressaltado quando eu era 

apresentado. Essa origem de classe parecia ser destacada, sobretudo, quando se 

fazia necessário explicar o que um jovem branco, universitário fazia militando em um 

grupo ativista LGBT negro e da periferia. Em outros momentos a essa justificativa de 

origem de classe era acrescido o fato de que meu marido, que passou a atuar no 

grupo a partir de minha pesquisa, era interpretado por alguns deles como negro14. 

Voltando propriamente aos conflitos e às tomadas de posição, essa 

múltipla inserção enquanto um pesquisador que foi sendo absorvido como membro 

nos espaços em que fazia pesquisa parece ter sido possível, justamente, na 

tentativa de conciliação entre assumir uma identidade múltipla de pesquisador 

associada a uma atuação de fato nos espaços em que pesquisava. Isto é, quando 

uma tomada de posição exigida pudesse comprometer minha pesquisa, inserindo-
                                                
13  Em minha dissertação de mestrado (Zanoli, 2015), demonstrei que existe uma disputa entre o 
caráter político da atuação dos diversos atores envolvidos no campo político do movimento LGBT na 
cidade. Essa disputa, como argumentei, se dá entre ativistas de distintos grupos e entre ativistas e 
gestores, acabando por resultar em uma disputa pelo próprio significado do ativismo, tensionando as 
próprias categorias “Estado” e “movimento social”, construídas enquanto opostas no discurso desses 
sujeitos. 
14 É interessante ressaltar aqui que talvez essa utilização seja estratégica, visto que era apenas 
nesse grupo ativista que tal identificação ocorria. 
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me na rede de fofocas mais ampla, eu lembrava que era melhor que não opinasse 

sobre o assunto, afinal, estava fazendo uma pesquisa sobre a política LGBT local, e 

precisava me manter fora de algumas disputas. Nem sempre isso era aceito pelos 

interlocutores da pesquisa, causando algum constrangimento, mas, no geral, parecia 

haver um entendimento de que meu argumento era plausível. Não se envolver 

nessas disputas, no entanto, exigia que eu mostrasse que tinha interesse, de fato, 

na atuação dos grupos e instituições, envolvendo-me em atividades diversas. Ou 

seja, foi necessário que eu, me envolvesse e atuasse nos grupos/instituição como 

seus participantes/ funcionários. Isso parece apontar que minha identificação 

subjetiva e interesse político (mais geral), consonantes com o dos demais, me 

permitia ocupar essa posição um tanto ambígua. 

Até aqui espero que tenha ficado claro ao leitor o que tentei apontar como 

sendo o principal limite de minha atuação enquanto uma espécie de “ativista-técnico-

pesquisador”.  Tal limite se colocava ao tentar conseguir acessar os diferentes 

sujeitos e grupos pesquisados, em decorrência do forte conflito entre eles. Sem essa 

mesma participação, no entanto, não teria sido possível compreender de um ângulo 

privilegiado, não apenas as disputas internas ao campo, mas a atuação e as visões 

políticas dos diversos sujeitos com os quais me relacionei durante a pesquisa.  

Se fosse um observador menos participante no CR, ou de fato, um 

observador, não teria tido acesso a uma série de atividades organizadas pela 

instituição, como mostrei anteriormente. Além disso, não teria tido o acesso aos 

fundos do prédio, onde se localiza a mesinha de café, na qual os poucos 

funcionários do serviço conversam sobre assuntos diversos. Tal espaço foi central 

para que eu pudesse entender melhor como os gestores municipais compreendiam 

sua atuação na política municipal voltada para os LGBT, além de ser um dos pontos 

privilegiados de expressão da rede de fofocas de que falei anteriormente. Minha 

atuação como funcionário me permitiu ainda acessar atendimentos do serviço, o que 

não seria permitido a um observador que não estivesse comprometido com o 

atendimento. 

Já minha atuação como membro do Aos Brados e da Organização da 

Parada, me permitiu compreender processos de proposição e organização das 

atividades culturais realizadas por esses coletivos, como o Mês da Diversidade 

Sexual e a Fejuka da Diversidade. Além de um acesso a outras atividades de 

sociabilidade dos ativistas, como churrascos e festas pessoais de membros do Aos 
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Brados. Estar envolvido, portanto, tornava possível não apenas estreitar os laços 

com os diversos atores, mas compreender as complexas disputas entre os diversos 

atores envolvidos no campo do movimento LGBT em Campinas. 

Desse modo, se estivesse mais distanciado dos sujeitos no trabalho de 

campo, buscando apenas observar atividades organizadas pelos ativistas ou 

gestores, a pesquisa poderia ter tomado um rumo completamente diferente. O 

entendimento dos conflitos e das alianças teria sido menos profundo, o acesso aos 

sujeitos pesquisados, menos profícuo. Assim sendo, me parece que as próprias 

características do campo político estudado exigiram de mim um arranjo de pesquisa 

em que me colocasse em algum grau como “participador-observante”. 

Portanto, ao menos no período atual de escrita deste paper, não é 

possível falar em distanciamento nos moldes dos manuais de antropologia. Nem 

aqueles dos manuais mais clássicos, que preveem um distanciamento geográfico 

e/ou cultural, nem as discussões que propõem que o distanciamento, em contextos 

de pesquisa próximos, produzido no decorrer da pesquisa, uma espécie de 

estranhamento do familiar (Velho, 1978, 1980). Assim, no caso estudado – e reitero 

que isso pode se modificar no futuro – trata-se, parafraseando Teresa Caldeira 

(2000), de uma pesquisa baseada mais em deslocamentos do que em alteridade. 

Portanto, concordo com Francisco Paolo Vieira Miguel (2014), quando ao discutir 

suas identificações com seus interlocutores, reitera as contribuições que tal 

identificação ofereceu para a pesquisa15. Afinal, assim como o autor, apesar de 

possuir certos distanciamentos (ainda que em menor grau) de meus interlocutores, 

são nossas aproximações em decorrência de propostas políticas parecidas e 

identidades político-sexuais compartilhadas, que me permitiram um olhar privilegiado 

sobre um processo político conflituoso. 

Até aqui procurei cumprir um dos objetivos apontados na introdução deste 

paper, o de discutir os limites e possibilidades de minha participação em campo. De 

maneira um pouco menos detida, dei início a outra discussão, aquela que diz 

respeito a sobre como minha participação em campo pode dar pistas também sobre 

                                                
15 Miguel, em sua dissertação de mestrado, se ocupou de estudar o que define como 
(homo)sexualidades em Cabo Verde. No caso do autor, é especificamente a sexualidade e o desejo, 
que o ligam a seus interlocutores. No caso da pesquisa aqui discutida, além da identificação no que 
tange a sexualidade dos interlocutores e do pesquisador, as aproximações foram se dando a partir 
dos distintos envolvimentos em campo, com os diferentes grupos ativistas e instituições pesquisados. 
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o contexto político analisado. Desse modo, na seção que segue, o encerramento 

desta comunicação, pretendo dar conta de tal objetivo. 

 

Encerramento: algumas considerações sobre o contexto político 

O principal ponto de conflito, como vimos, argumento eu (Zanoli, 2015), 

está na disputa em torno da legitimidade da atuação dos diversos atores sociais 

analisados. A disputa em torno dessa legitimidade gira em torno da ideia de “política” 

e de “ativismo”, portanto, o que os diversos atores têm disputado em campo, é o 

caráter político de sua atuação nas políticas LGBT. Essa disputa explica em parte a 

intricada rede de fofocas em que estão envolvidos os atores aqui analisados, 

entretanto, diz pouco sobre minha “absorção” nessas instituições. 

Como argumentei em minha dissertação, o fim da década de 2000 parece 

ser marcado por forte precariedade no que diz respeito às políticas LGBT, tanto em 

nível local, quanto, de maneira mais geral, em nível nacional. No caso do município, 

essa precariedade atinge fortemente não apenas os serviços direcionados à 

população LGBT, bem como os grupos ativistas locais. Então, se os anos 2000 

foram um momento de fortalecimento e aumento do número de ativistas dos grupos, 

a década seguinte é marcada por uma grande falta de quadros. No caso das 

políticas locais, temos uma coordenadoria que existe apenas idealmente, mas sem 

existência legal, e sem um coordenador para ocupá-la, leis com pouca 

funcionalidade e um Centro de Referência que sofre com falta de funcionários. Essa 

falta de funcionários faz com que os poucos trabalhadores do local tenham que se 

desdobrar em diversas atividades e trabalhem para além das horas estipuladas em 

sua contratação. 

No início desta apresentação argumentei que os posicionamentos que 

tive em campo informavam sobre o contexto político local. O argumento também 

aponta como o próprio contexto político, precário, ofereceu as condições e 

possibilidades para a realização da pesquisa. Assim, essa precariedade e 

necessidade de funcionários e de ativistas podem explicar minhas possibilidades de 

participação. Uma política com poucos funcionários pode e precisa utilizar os 

serviços oferecidos por um pesquisador que tem algum conhecimento para sanar 

necessidades de tal serviço, ao mesmo tempo, atuar no serviço permite ao 

pesquisador – no caso aqui analisado o pesquisador é o mesmo que redige este 
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texto – olhar, de dentro, o funcionamento e as possibilidades de atuação do serviço. 

Da mesma maneira, a falta de quadros entre os grupos ativistas pode ter facilitado 

minha transição de colaborador a ativista, visto que para que as atividades de um 

grupo aconteçam, é necessário envolver certo número de pessoas. 

Portanto, se meu envolvimento subjetivo com as questões políticas com 

as quais estão envolvidos meus interlocutores podem em parte explicar minhas 

possibilidades de participação, ele não esgota tal explicação. Afinal, já venho 

realizando pesquisas com o movimento LGBT desde meados de 2010, buscando, 

sempre que possível, colaborar com os grupos estudados e nunca antes havia 

“ascendido” ao status de ativista ou militante. Assim, no caso aqui analisado, a crise 

nas políticas é uma importante explicação da necessidade de minha atuação mais 

direta, fazendo com que a pesquisa, de algum modo, resulte de uma participação 

observante. 
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