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1. INTRODUÇÃO 

Com o intuito de dar início a este texto, talvez o melhor caminho seja pelo 

aspecto histórico do Movimento GLBT – Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros – 

No entanto, a intenção aqui não é transcorrer páginas delongadas acerca de todo o 

percurso desta história (isso seria contraproducente em relação aos objetivos desta 

comunicação), mas sim, em dar um norte a este raciocínio, isto é, como se deram 

alguns dos processos que originaram a militância gay e, neste caso específico, qual a 

origem e a relação do Movimento Gay com as respectivas “Paradas do Orgulho Gay”, 

bem como suas interfaces com a religião, seus símbolos e imagens ali presentes. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Em se tratando de história, tendo em vista a condição dos indivíduos 

homossexuais, tem-se na visão de Eugene Monick, e a partir de sua leitura acerca da 

obra de John Boswell, o seguinte: 

 

O historiador John Boswell, da Universidade de Yale, afirmou que o problema 
coletivo da homossexualidade é que a maioria dos homossexuais não são 
'participantes inferiores' como as mulheres, ou 'de fora' como os negros, mas 
são pessoas que não têm nenhuma categoria na história social. Os 
homossexuais não são percebidos como membros de um subgrupo dentro da 
comunidade, mas como pessoas iguais a todo mundo, embora com interesses 
sexuais depravados (MONICK, 1993. p. 148). 

 

A partir de tal constatação e seguindo o seu raciocínio, Monick infere que 

"A homossexualidade implica a não-existência em um todo coletivo, a negação do ego 

como do si mesmo". (MONICK, 1993, p. 148). 

Davi afirma em seu artigo – Entre a visibilidade e a intolerância: algumas 

considerações sobre a homossexualidade nos dias de hoje – que houveram 

perseguições durante vários séculos e que, apesar de atualmente em diversos países, 

                                                
1 Mestre em Ciências da Religião – Universidade Católica de Goiás – Professor da Faculdade do Instituto 
Brasil (FIBRA) e do Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA). ellwes_colle@yahoo.com.br 
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gays e lésbicas possuírem maior liberdade, ainda assim a discriminação não acabou, 

apesar do fato de se poder experimentar a possibilidade de realização do desejo sexual 

sem o medo e a culpa de períodos anteriores. 

Em relação a “períodos anteriores” há uma enormidade de épocas que 

poderiam ou até mesmo deveriam ser consideradas; mas talvez seja prudente começar 

esta história pelo ano de 1825, mais especificamente em 28/08/1825 em Aurich, 

Alemanha, quando então nascia Karl Heinrich Ulrichs.  

Thereza Pires descreve de forma sucinta a seguinte biografia: 

Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895), advogado alemão, ativista da causa e 
teórico da homossexualidade é considerado o primeiro militante gay. Em 1862, 
105 anos antes dos enfrentamentos de Stonewall (1969) que deram origem 
aos movimentos pelos direitos dos homossexuais nos Estados Unidos, Ulrichs 
revelou aos familiares sua opção sexual. A recepção foi amistosa, fato raro, 
mesmo hoje, em pleno século 21.No entanto, precisou usar um codinome - 
Numa Numantius - para proteger os parentes de constrangimentos. Somente 
seis anos após, em 1868, ao se assumir publicamente e pagar caro pela 
coragem e coerência, passou a usar o nome de batismo. Nascido em 
28/8/1825 em Aurich, Alemanha, estudou Teologia e Direito na Universidade 
de Göttingen. Trabalhando na Corte de Hildesheim, no então Reino de 
Hannover, tornou-se famoso ativista político e inspirado orador. Afastado do 
serviço público por discriminação sexual, viajou pela Europa e se associou a 
uma sociedade literária de onde foi igualmente expulso por causa do teor 
pioneiro de seus trabalhos. Criou o termo "uranismo", para significar 
homossexualidade e foi o primeiro advogado a defender um cliente acusado 
de delito sexual. Como jornalista, escreveu os dois primeiros livros sobre a 
causa gay: "Vindex" (Defensor) e "Inclusa" (Inclusive). Suas obras foram 
retiradas de circulação pela polícia de Berlim. Preso por razões políticas, teve 
seus livros confiscados e cumpriu pena de seis meses de prisão em Münden. 
Assim que foi solto, fixou residência em Nápoles, onde publicou um jornal em 
Latim "Alaudae" e continuou a carreira de escritor (total de 12 livros 
publicados). Karl Heinrich Ulrichs foi a primeira pessoa na idade moderna a 
encorajar os gays a assumir publicamente sua orientação, a pedir direitos 
iguais para as mulheres, a sugerir que as famílias aceitem e compreendam 
seus filhos homossexuais, a exigir que a Igreja deixasse de ser homofóbica. 
Escolheu o dia em que suas obras foram liberadas - 26 de Maio de 1864 - 
como marco inicial do movimento gay. Morreu em 1895 em L'Aquila, Itália. A 
cidade está organizando - para 28 de agosto de 2005 - uma comemoração 
dos 180 anos de seu nascimento  
(http://mixbrasil.uol.com.br/cultura/especiais/orgulhogay/orgulhogay.asp). 

Thereza Pires também cita como sucessor de Karl Heinrich Ulrichs o 

então Magnus Hirschfeld (1868 – 1935); segundo ela, também é atribuído ao mesmo, a 

expressão “terceiro sexo”, a qual já teve relativa popularidade. E ainda afirma o 

seguinte: 

Ambos usaram a expressão em seus textos, acreditando que a origem estava 
em Platão (428-348 a.C.). Em Simpósio, o filósofo grego afirmava que houve 
uma época em que a humanidade era formada por três sexos em lugar de 
dois. Seus representantes eram agrupados em pares: dois homens, duas 
mulheres e um homem e uma mulher. Pares misturados buscariam o 
“pareamento” e poderiam se tornar adúlteros, pares sexuais iguais seriam 
mais capacitados para enfrentar a vida mortal  
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(http://www.mixbrasil.uol.com.br/cultura/biografias/bio12/bio12.asp) 

No entanto, sabe-se que esta limitação já foi superada, e, umas das 

possibilidades de explicação, ou, melhor dizendo, de classificação em relação à 

sexualidade, poderá ser a de Costa, onde o mesmo estabelece onze (11) tipos sexuais: 

Quadro 1: Tipos Sexuais  

MULHERES HETEROSSEXUAIS 
HOMENS HETEROSSEXUAIS 
HOMENS HOMOSSEXUIAS 
MULHERES LÉSBICAS 
MULHERES BISSEXUAIS 
HOMENS BISSEXUAIS 
OS TRAVESTIS 
AS TRAVESTIS 
OS TRANSEXUAIS 
AS TRANSEXUAIS 
OS HERMAFRODITAS 

Fonte: COSTA, 1994, p. 59 a 195. 

A fim de não se desviar muito deste fio condutor – que é uma tentativa de 

se contar um pouco da história dos Movimentos Homossexuais, Davi descreve um 

pequeno histórico, do qual pode se depreender que: 

A homossexualidade, em algumas civilizações na antiguidade era tida 

como “natural” e, a exemplo disso ele cita os gregos e os romanos; no entanto, Davi 

também relata que existiram culturas totalmente hostis à prática homoerótica. 

Davi afirma que, sob a orientação do Cristianismo, durante a Idade Média:  

As formas de perceber a homossexualidade, chamada de sodomia, passaram 
a pautar-se sobre as noções de pecado e crime contra a natureza. A sodomia, 
por ser uma heresia que subvertia os valores patriarcais ligado à família como 
também, a sexualidade voltada para a procriação e casamento, foi duramente 
perseguida e castigada (DAVI, 2002, p. 45). 

Em relação a essa evolução histórica, Davi afirma que os 

desdobramentos lingüísticos produzidos na Idade Média, em função do temor e do ódio 

contra homossexuais, acabaram atingindo o imaginário coletivo das sociedades, de 

forma que o preconceito e a violência cravaram marcas prejudiciais em séculos 

posteriores (DAVI, 2002, p. 46) 
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Davi também afirma que: 

Com a idade moderna até meados do século XIX, outras concepções, aliando-
se às de crime e pecado, surgiram para abordar a homossexualidade. 
Criaram-se os conceitos de uranista, e mais tarde o de homossexual, para 
designarem as pessoas que possuem um “desejo anormal” derivado de 
problemas genéticos, desequilíbrio hormonal ou desvio psicológico e de 
personalidade. A violência médica irá se juntar à religiosa e jurídica para tentar 
controlar e reprimir a vida dos homossexuais (DAVI, 2002, p. 46). 

Conforme descreve Davi, com o advento da AIDS2 o preconceito e a 

discriminação aumentaram muito, uma vez que a mesma passou a ser encarada como 

um sinal de prática homossexual. 

Hoje, sabe-se que os homossexuais não constituem o único grupo de 

risco, isto é, como qualquer pessoa, estão sujeitos também à infecção pelo vírus HIV3. 

Diante de todo este estado de coisas os Homossexuais começaram a se 

organizar, alguns de forma pioneira, como é o caso do pioneiro Karl Heinrich Ulrichs – 

já citado anteriormente – bem como também o seu sucessor Magnus Hirschfeld.  

Nesse sentido, observando-se as reações dos homossexuais, Augusto 

Andrade4 escreve: 

Em 1810, a adoção do Código Napoleônico retirou os delitos "homossexuais" 
(esse conceito não existia na época) do Código Penal da França. O Brasil, 
seguindo o exemplo da França, retira em 1830, dos seus estatutos legais, a 
homossexualidade. Como o Brasil tornou-se independente em 1822, nunca foi 
crime ser homossexual no Brasil. Até então, o que valia eram as Ordenações 
Filipinas, que puniam com a fogueira os então chamados sodomitas  
(http://glsplanet.terra.com.br/especial/alemanha.htm) 

Augusto Andrade também cita Magnus Hirschfeld como sendo o 

idealizador da primeira organização cuja missão era a defesa dos direitos 

homossexuais. Neste sentido ele afirma: 

O primeiro "Grupo" (talvez fosse melhor chamar instituição) organizado de 
defesa dos direitos homossexuais surgiu em 1897 (aí o conceito já existia) na 
Alemanha. Durou 35 anos e foi dirigido pelo Dr. Magnus Hirschfeld. Chamava-
se Comitê Científico e Humanitário. Até ser destruído pelos nazistas em 1933, 
quando mais de dez mil livros foram queimados em praça pública, o Comitê 
desenvolveu todo tipo de atividades: estudos antropológicos, literários, 

                                                
2 Sigla inglesa, conhecida no Brasil como SIDA, para designar a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida. 
3 O HIV é a sigla que designa o vírus causador da AIDS 
4 Escritor e ativista do Grupo Estruturação no Distrito Federal e é o autor do livro Grupo Gay Coleção 
Entender. Ed. Planeta Gay Books, 1998. 
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históricos e científicos sobre a homossexualidade. Sua campanha mais 
intensa se deu pela abolição do famigerado Parágrafo 175, do Código Penal 
Alemão, que penalizava a homossexualidade com a prisão  
(http://glsplanet.terra.com.br/especial/alemanha.htm). 

De acordo ainda com Augusto Andrade, vários movimentos se 

organizaram em função da defesa dos direitos dos homossexuais, dos quais ele cita: 

Por toda a Europa, após a segunda grande guerra surgem vários grupos de 
defesa dos direitos homossexuais. Alguns existem até os dias de hoje, por 
exemplo, o COC – Centro de Cultura e Lazer na Holanda – 1946, o mais 
antigo ainda em atividade, que conta atualmente com dez mil filiados. Nos 
Estados Unidos, na mesma ocasião, num clima de total repressão orquestrado 
pelo senador Joseph McCarthy e por Edgar Hoover do FBI, surgem The 
Matachine Society, em 1950 (grupo gay) e, em 1953, The Daughter`s of Bilites 
(grupo de lésbicas), precursores na história do movimento homossexual norte 
americano  
(http://glsplanet.terra.com.br/especial/alemanha.htm) 

A partir do que já foi elucidado até aqui é possível inferir que a história 

dos movimentos do Movimento Homossexual é muito dinâmica; por mais que Jhon 

Boswell tivesse razão, quando então sugere o ocultamento da categoria dos 

homossexuais, é possível inferir que a homossexualidade é um dos atributos possíveis 

à condição humana, de forma que uma das possibilidades de explicação para que, 

tanto a homossexualidade, quanto os homossexuais em si tivessem sido velados por 

tanto tempo, é a hipótese de que o patriarcado – ameaçado pelo paradigma da 

diversidade – incumbiu-se de proteger a sua dominância enquanto sistema, gerando 

daí o que os homossexuais têm denunciado em seus discursos, ou seja, a homofobia, 

a discriminação, a violência e a intolerância. 

Por outro lado, as punições em nome da religião e as discriminações em nome 
da ciência e da moralidade mostram-se cada vez mais sem  embasamento 
consistente. Hoje as sociedades estão compreendendo que a 
homossexualidade não é boa nem má. É apenas uma condição natural, não 
apenas observada em todas as civilizações e em todos os tempos, mas 
também comum nos seres da natureza  
(http://www.estoufelizassim.hpg.ig.com.br/cronologia1.html). 

O fato mais conhecido como atitude reacionária é a Parada do Orgulho 

Gay. Trata-se da comemoração do Gay Pride Day – Dia do Orgulho Gay. 

Em entrevista gravada, Welton Trindade, presidente do Grupo 

Estruturação5, o termo “orgulho” vem em substituição da “vergonha”, ou seja, 

                                                
5 Estruturação é uma ONG, que existe em Brasília desde 1994 e que, nos últimos cinco anos tem estado 
à frente da organização e/ou articulações que viabilizam a realização das Paradas Gays no Distrito 
Federal, conforme entrevista. 
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dissemina-se a idéia de que a homossexualidade não deve ser motivo de segregação, 

mas sim de convivência harmoniosa dentro da diversidade. 

Mas, continuando acerca das Paradas Gays, têm-se que sua origem se 

deu a partir de um confronto conhecido como a “Batalha de Stonewall”.  

A origem, pois, das Pardas Gays é contada diversas vezes em diversos 

sites de internete, no entanto, uma das versões que aqui se julga adequada, é á que se 

pode ler na Revista Super Interessante6,em sua edição 223, de fevereiro de 2006, nas 

páginas 38 e 39, onde Lídia Neves relata quais foram as maiores rebeliões populares 

da história. Uma dessas rebeliões foi o “Levante gay” ocorrido em 1969 na cidade de 

Nova York, EUA. Esse fato é conhecido também no Universo Homossexual como a já 

citada “Batalha de Stonewall”. 

Lídia Neves explica que: 

Na década de 1960 era normal a polícia americana prender freqüentadores de 
bares gays. No Stonewall Inn, que também funcionava como boca-de-fumo em 
Nova York, isso rolava [sic] com mais freqüência ainda. Em 28 de junho a 
polícia entrou no bar quando ele já estava cheio – o que não era comum – e 
disse que ia prender quem estivesse vestido de mulher. A multidão reagiu com 
garrafadas e a galera [sic] dos bares vizinhos foi ajudar na briga. No fim, 2 mil 
pessoas enfrentavam 400 policiais. Depois do episódio de Stonewall, 
formaram-se as frentes de libertação gay em vários países. A data da rebelião 
é lembrada no mundo todo com o Dia do Orgulho Gay e com as paradas gays. 
 

Segundo o editorial do site – http://mixbrasil.uol.com.br/editoria.shtm – 

MIXBRASIL, a primeira Parada Gay no Brasil se deu no Rio de Janeiro, no ano de 

1995; seguida depois por São Paulo, cuja primeira Parada se deu já no ano de 1997. 

Em relação ao objeto de estudo deste trabalho, tem-se acompanhado a 

Parada do Orgulho Gay do Distrito Federal, inicialmente de forma indireta, desde o ano 

de 1998, ano em que aconteceu a primeira, de tal forma que, de 1998 até 2006, têm-se 

observados diversos aspectos religiosos em campo. 

 

2.1 Aspectos religiosos percebidos nas entrevistas 

 

                                                
6 SUPERINTERESSANTE edição nº 223 (ISSN 0104-1789), ano 20, nº 2 – Editora Abril S.A. 
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Foi perguntado a esses indivíduos (tanto os anjos, como os demônios) o 

seguinte: — Por que é que você está aqui? Dentre as várias respostas que obtidas, 

serão citadas algumas respostas dos personagens que consentiram participar deste 

estudo através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), quais sejam: 

— Pra reivindicar os nossos direitos e pra que nós tenhamos um futuro 

mais promissor com menos discriminação e mais paz e harmonia pra todos nós 

(Rainha-Demônio). 

— Pra ver se legaliza o casamento homossexual no Brasil (A Diaba) 

— Bom o único pro... Projeto que a gente ta [sic] aqui é... Contra 

discriminação né [sic] e lutar que... Somos humanos... Mostrar que somos humanos, 

que temos amor e liberdade (Anjo). 

— Eu acho que é uma oportunidade do pessoal se mostrar, mostrar a 

cara, eu acho que ta válido o movimento pela presença de família, você vê que têm 

pais que tão [sic] trazendo seus filhos; e isso é importante porque eu acho que essa 

nova geração já vem com uma consciência maior. A consciência da igualdade e do 

respeito; eu acho positivo esse ponto (Mix de Anjo e Demônio). 

Estas falas abrem espaço para inúmeras discussões, no entanto é 

interessante ater-se à essência do discurso isto é: “menos discriminação e mais paz e 

harmonia pra todos nós” (Rainha-Demônio); “contra discriminação... Mostrar que 

somos humanos, que temos amor e liberdade” (Anjo); “A consciência da igualdade e do 

respeito; eu acho positivo esse ponto” (Mix de Anjo e Demônio). 

Em outras palavras, a essência da mensagem segundo estes 

personagens da Parada Gay, é a disseminação do amor, da igualdade, e do respeito 

em detrimento da discriminação. Sabe-se, pela via do senso comum que tais conceitos 

ontológicos (o amor, a liberdade, a igualdade e o respeito) são coincidentes dentre as 

diversas religiões, logo, isso implica numa outra indagação: por que tais elementos 

estão sendo “anunciados”? 

Na Parada Gay de 2005, em Brasília, Welton Trindade, num dado 

momento da marcha – de frente à Catedral de Brasília – exclamou ao microfone: “a 

Igreja ainda não nos aceita”. 

É possível dizer esta afirmação de Welton Trindade, na realidade é um 

resumo de tudo o que se pode depreender diante de todas as manifestações de cunho 

religioso durante a Parada Gay, quer seja nos Cartazes, faixas e imagens; quer no 

discurso falado antes, durante e após a Parada Gay. 
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Então, se há um “sentimento” de rejeição dos homossexuais pelas igrejas 

– ou ao contrário disso – e, se estes cobram de alguma forma não necessariamente 

uma aceitação, ou mesmo a sua inclusão, percebe-se aqui uma necessidade de 

pertença, ou seja, os homossexuais não querem e talvez não possam mesmo perder o 

vínculo com a religião. 

Em tese, se a religião não fosse importante, ou, se fosse algo descartável 

na vida das pessoas, enfim, se os sistemas sociais não contemplassem os parâmetros 

religiosos (subsistemas sociais), certamente não haveria necessidade de um 

comportamento, bem como de um discurso que, em hipótese, talvez pudesse ser 

chamado de “Teologia da Inclusão”. 

Esta vinculação com os sistemas religiosos pode ser melhor 

compreendida com o texto seguinte: 

A religião continua em cena porque o ser humano precisa dela para se 
localizar num mundo dotado de significado e para se entender como parte de 
um cosmos. Ou seja, o indivíduo para entender a si mesmo, compara-se com 
outros, com valores, instituições e com os significados presentes na 
sociedade. Caso não consiga se localizar em relação ao lugar que ocupa no 
seio da sociedade, sente-se ameaçado de perder os laços que o satisfazem 
emocionalmente, a sua orientação na experiência da vida, ou seja, sente-se 
ameaçado de anomia (LEMOS, 2005, p. 26). 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Para finalizar esta parte da análise, e sem a pretensão de esgotar o 

debate, pretende-se deixar aqui não uma conclusão, mas uma hipótese a ser 

desenvolvida: 

Observou-se uma faixa contendo o nome de duas instituições: a 

Organização não Governamental Harpazo, bem como a Igreja da Comunidade 

Metropolitana Peniel (ICM). O grupo Harpazo é uma Organização não Governamental 

focada nas questões da inclusividade tendo em vista o campo religioso, tanto, que a 

mesma foi a responsável por todas as articulações no sentido de implantar, em Brasília 

a ICM. 

Tendo em vista o que Lemos nos diz acerca da anomia, além de todo o 

contexto descrito até aqui, surge, pois, a seguinte hipótese: Se os homossexuais 

sentem-se ameaçados de anomia, se a religião dá sentido à vida das pessoas, 

inclusive à vida dos homossexuais, talvez seja possível inferir que a presença de uma 

Instituição religiosa focada no público homossexual é uma tentativa do que poder-se-ia 
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chamar de autonomia, ou então de uma nova nomia a partir da negação de uma 

ideologia dominante. 

Até aqui, falou-se muito da Parada Gay em alusão ao Movimento 

Homossexual no Distrito Federal. De fato, a parada gay é uma movimentação, porém, 

não é o Movimento Homossexual em si; trata-se, pois de uma estratégia deste 

respectivo Movimento. Em outras palavras, a Parada Gay do Distrito Federal é uma 

manobra política viabilizada pelas lideranças militantes em Brasília. 
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