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RESUMO

Historicamente, no que toca à formulação de políticas públicas como passo fundamental à garantia de direitos para a população LGBT são as 
políticas de saúde que merecem maior destaque. Sabe-se, no entanto, que as duas grandes linhas de cuidado disponíveis no sistema de saúde 
para a população objeto da presente pesquisa dizem respeito à prevenção e controle do HIV/AIDS e às chamadas transformações corporais, 
configurando o que se pode qualificar de um duplo estigma.  Se no campo da concretização do direito social à saúde se assiste ao pouco acesso 
dessa população à saúde integral, quiçá no que tange à materialização de outros direitos sociais.  Nessa perspectiva, torna-se mister desvendar 
como se expressa o itinerário de negação de direitos individuais e sociais para essas pessoas. Para tanto, foi escolhido o território da baixada 
litorânea a fim de realizar uma intervenção com o propósito de refletir sobre suas necessidades e demandas por direitos. O estudo, de base 
qualitativa, envolve revisão bibliográfica e pesquisa de campo através da pesquisa-ação. A estratégia de pesquisa utilizada para operacionalizar os 
princípios metodológicos assumidos tem como referência as experiências das comunidades ampliadas de pesquisa. Tal opção metodológica 
confere centralidade à democratização das relações de produção de conhecimento. A pesquisa está sendo realizada com base em rodas de 
conversa, das quais participará o grupo constituído pela pesquisadora e os LGBTs da localidade que concordaram em participar. A análise dos 
dados coletados se dará através de categorias analíticas e empíricas. Ao final de cada encontro as discussões serão sistematizadas no sentido de 
identificar como se expressa o itinerário de negação de direitos individuais e sociais para essas pessoas. De acordo com o cronograma pactuado 
no projeto, a pesquisa avançou na revisão bibliográfica e na construção das categorias de análise. Por hora, vem se desenhando a categoria 
"poder", com base nos textos de Judith Buttler e Michel Foucault. Vale ressaltar que, para Foucault, para quem o sujeito é atravessado pelo 
poder, a principal tarefa da modernidade é o controle "biopolítico" sobre os corpos. Nas trilhas desse autor, Butler toma as identidades de gênero 
(dentre elas as LBTs), refletindo sobre as condições de subordinação que se encontram frente às relações de poder. A autora critica a perspectiva 
naturalizadora do sexo e do gênero, desconstruindo a norma que regula a fixação das identidades. Trata-se, para se pensar às novas 
configurações de um sujeito que resiste e constrói direitos.  A categoria poder (em construção na pesquisa), permitirá, portanto, a compreensão 
do grupo estudado considerando que o poder não é apenas repressivo, e não se exerce de uns sobre os outros, mas “circula”, “passa” pelos 
sujeitos. Considerando, no que tange à etapa de recrutamento - para a posterior realização das rodas de conversa - a pesquisa tem encontrado 
algumas dificuldades. - vale adiantar, nesse trabalho, algumas considerações tomando como referência essa categoria de análise. A categoria 
poder se tornou, desde já, um importante, “analisador”.   Nesses meses de pesquisa foi possível levantar a quase completa paralização dos 
movimentos e redes LGBTs da baixada litorânea. Aliás, o Fórum que congrega as entidades da Região tem funcionado muito precariamente; razão 
pela qual alguns movimentos já teriam deixado este espaço. Podem-se destacar como principais fatores de dificuldade para o recrutamento, a 
concentração de poder nas mãos de algumas lideranças - que empregaram nos grupos locais o formato de Organizações Não-Governamentais 
(ONGs), ao ponto de se referirem a estas como “minha ONG” e a alguns de seus membros como “meus diretores” e “minhas lideranças”; o 
envolvimento das principais lideranças com a política partidária local, e o que passamos a denominar, aprioristicamente, de “profissionalismo dos 
militantes”.
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