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Resumo: A presente monografia tem como objetivo investigar as semelhanças e as            

diferenças na construção do movimento LGBTQ+ na República da Coreia e no Brasil. Como              

procedimento metodológico foi adotada a pesquisa bibliográfica produzida a partir dos anos            

80 do século passado, buscando contribuir para a compreensão de uma análise histórica da              

construção destes movimentos sociais no contexto dos dois países. Como foco principal            

foram analisados os efeitos de dois documentos importantes para os direitos LGBTQ+ como             

parte dos Direitos Humanos, no Brasil e na República da Coreia: a ‘Declaração Universal              

dos Direitos Humanos’ de 1948, da Organização das Nações Unidas (ONU) e os ‘Princípios              

de Yogyakarta’, de 2006. Por fim, a monografia utiliza as produções bibliográficas para a              

compreensão da cidadania e os Direitos Humanos de pessoas LGBTQ+. 

Palavras-chave: LGBTQ+;  República da Coreia; Brasil;  Direitos Humanos; Yogyakarta; 

Coreia do Sul.  
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Abstract: The present monography has as objective investigate the similarities and           

differences in the construction of the LGBTQ+ movements in Republic of Korea and Brazil.              

As the methodologic procedure was used a bibliographical research produced since the 80s             

from the last century, aiming contribute to the understanding of a historical analysis about              

the construction of those social movements in the context of both countries. With the main               

focus was analysed the effect of two importants documents for the LGBTQ+ rights as part of                

Human Rights in Brasil and Republic of Korea: the 1948 'Universal Declaration of Human              

Rights' from the Organization of United Nations (UN) and the 2006 'Yogyakarta Principles'.             

Finally, the monography use the bibliographical productions to the comprehension of           

citizenship and the Human Rights of LGBTQ+ people.  

Keywords: LGBTQ+; Republic of Korea; Brazil; Human Rights; Yogyakarta; South          

Korea. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia tem como intuito analisar os movimentos LGBTQ+ na República           1

da Coreia e no Brasil com a intenção de contribuir com os estudos referentes à LGBTQ+ em                 2

ambos os países e também de criar uma aproximação pensada na construção de uma pauta de                

reivindicação internacional. Trata-se de uma pesquisa de perspectiva histórica, considerando          

que o movimento LGBTQ+ é resultado de relações de poder, de disputas discursivas em              

torno das demandas, críticas e desconstrução de uma sociedade, historicamente construída,           

LGBTQ+fóbica . A pesquisa parte de 2 documentos, mantendo o foco de análise nas             3

histórias dos Movimentos LGBTQ+ em ambos os países e aos direitos humanos diante os              

mesmos.  

O primeiro documento se trata a ‘Declaração Universal de Direitos Humanos           

(DUDH), da Organização das Nações Unidas (ONU), documento oficial de 1948 que trata             

dos direitos humanos de cada cidadão, contando com trinta artigos que falam sobre a “fé nos                

direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de               

direitos entre homens e mulheres.” O segundo documento denominado ‘Princípios de           4

Yogyakarta’, é um documento oficial, de 2006, sobre a aplicação da legislação internacional             

de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero e possui 29               

princípios sendo assinado na Indonésia por 29 especialistas em direito internacional dos            

direitos humanos. Esse trabalho também busca auxílio em outras pesquisas bibliográficas e            5

1 A sigla LGBTQ+ é uma das siglas variantes que se referem à pessoas: lésbicas, gays, bissexuais, transgêneras e 
queers. O sinal de “+” abrange todas as outras siglas que não estão expostas nesta utilização, não as ignorando 
e/ou diminuindo-as.  
2 Popularmente conhecida como Coreia do Sul.  
3 “Maria Berenice Dias – presidente da Comissão da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB –, define 
a homofobia como o “ato ou manifestação de ódio ou rejeição a homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e 
transexuais”. Contudo, aqui não utilizo o termo homofobia e sim lgbtq+fobia como manifestação de ódio ou 
rejeição não apenas a homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, mas também as pessoas que se 
encontram ainda mais à margem e que estão inclusas no “+” da sigla, pois de alguma forma, não se “encaixam’ 
no padrão cisgênero, heterossexual e monogâmico da sociedade. O Brasil é o páis que mais mata LGBTQ+ no 
mundo, como mostram dados apurados pelo Grupo Gay da Bahia, em 2018, ano em que houve a morte de 420 
pessoas LGBTQ+, sendo 24% suicídios (100 pessoas) e 76% homicídios (320 pessoas). BOLETIM DO 
GRUPO GAY DA BAHIA. Salvador: GGB. 2018. p.1. Disponível em: 
https://tribunahoje.com/wp-content/uploads/2019/01/Popula%C3%A7%C3%A3o-LGBT-morta-no-Brasil-relat%
C3%B3rio-GGB-2018.pdf?x69597> Acesso em: 11 nov. 2019. 
4 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. História. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/conheca/historia/> Acesso em: 02 nov. 2019. 
5  YOGYAKARTA. Princípios de Yogyakarta. Yogyakarta, Indonesia. 2006. Disponível em: 
<http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
 

https://tribunahoje.com/wp-content/uploads/2019/01/Popula%C3%A7%C3%A3o-LGBT-morta-no-Brasil-relat%C3%B3rio-GGB-2018.pdf?x69597
https://tribunahoje.com/wp-content/uploads/2019/01/Popula%C3%A7%C3%A3o-LGBT-morta-no-Brasil-relat%C3%B3rio-GGB-2018.pdf?x69597
https://nacoesunidas.org/conheca/historia/
http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf
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a partir dessa aproximação entre o que já foi produzido nos dois países, procura pensar na                

construção de uma pauta de reivindicação internacional que ultrapasse as fronteiras dos            

Estados. 

O recorte temporal feito, dá-se dos anos 1990 até a 2019, tendo como justificativa a               

mudança do cenário político, cultural e social da República da Coréia a partir da década de                

90,  principalmente nas questões LGBTQ+.  6

No Brasil, a discussão LGBTQ+ é muito maior se comparada ao debate em terreno              

sul coreano. Discussões acadêmicas, sociais e políticas, felizmente, ganham um destaque           

maior na nossa sociedade. Porém, a discussão ainda é árida levando em conta o              

conservadorismo, principalmente, religioso . Com isso, trago a História dos movimentos          7

LGBTQ+ no Brasil, desde a década de 70, falando sobre a luta e conscientização contra a                

AIDS, principalmente na década de 80 e a mudança destes movimentos nos anos 90.  

O movimento LGBTQ+ envolve poucas discussões no país asiático, tanto no âmbito            

acadêmico quanto social, sendo encontrado um maior número em trabalhos no exterior, mas             

que remetem ao contexto coreano, não anulando as produções no próprio país. Por esta              

razão, escrevo sobre a História LGBTQ+ na República da Coreia, tanto ao que precede aos               

termos ocidentais atuais, com enfoque nas Dinastias e as práticas homossexuais, bissexuais e             

lésbicas durante diversos períodos pré-colonização européia, quanto aos que procedem          

focando nos Movimentos e suas formas de reverberação pelo país, falando sobre a luta dos               

movimentos que passaram a ter destaque, principalmente nos anos 90 devido a epidemia de              

HIV/AIDS no país, os debates acerca das sexualidades e a importância da internet para os               

LGBTQ+ sul-coreanos.  

Continuamente, trabalho com a Declaração Universal de Direitos Humanos e os           

Princípios de Yogyakarta, trazendo os valores asiáticos, estes que constroem um verdadeiro            

debate internacional sobre direitos humanos e concluo com uma análise crítica onde            

questiono se os direitos humanos universais, e as políticas públicas nacionais, tanto no Brasil              

quanto na República da Coreia, são, de fato, suficientes para que pessoas LGBTQ+ gozem              

de seus direitos como seres, apontando soluções simples, porém vítimas de uma sociedade             

6 PARK, Ji-Hoon. Lesbian, Gay, Bissexual and Transgender Studies. In: Communication, digital media, and              
popular culture in Korea: contemporary research and future prospects. 2018. p. 405. 
7 NATIVIDADE, Marcelo e OLIVEIRA, Leandro. As novas guerras sexuais: Diferença, poder religioso e              
identidades LGBT no Brasil. 2013. p. 88-89. 
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com relações de poder e de disputas discursivas que atingem a população LGBTQ+.  
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1. AS TRÊS ONDAS DOS MOVIMENTOS GAY, LÉSBICO, BISSEXUAL E          

TRAVESTI NO BRASIL 

 

No final da década de 70 o termo “homossexuais” englobava as sexualidades como um              

todo, um período em que eram os homens homossexuais que dominavam a cena das              

manifestações políticas. As mulheres lésbicas, as travestis, as/os transexuais, as/os bissexuais           

sofriam ainda mais com a invisibilidade dentro do próprio movimento. Mas as reivindicações             

dos homossexuais no interior dos partidos de esquerda não eram acolhidas sob a justificativa              

de que tal luta se desviava da luta principal, por não se tratar de uma luta politizada devido ao                   

viés social que esses grupos seguem .  8

Os anos 80 são marcados pela mudança dos movimentos juntamente com o surgimento             

da AIDS, doença que ficou conhecida como “peste gay” no cenário brasileiro. Embora             

conhecido como o período de dificuldade de manutenção dos grupos, a década de 80 também               

contou com o surgimento de novos grupos importantes como, por exemplo, o Grupo Gay da               

Bahia e o Triângulo Rosa, além do surgimento de encontros que visavam a discussão e               

produção de conhecimento sobre o HIV/AIDS na esfera LGBTQ+.   
9

Os anos 90, por sua vez, são marcados por uma nova postura política do movimento               

concentrada na luta pelos direitos e pela presença lésbica, bissexual e travesti nos encontros              

dos diversos grupos LGBTQ+ que surgiam no Brasil e que resultou na necessidade de              

construir um encontro nacional anual para estabelecer pautas únicas e reforçar essa            

coletividade diante das lutas. As primeiras manifestações de rua, nos moldes do que já era               

feito nos Estados Unidos, também surgem, contudo respeitando a marca da cultura brasileira,             

de maneira que a alegria, a música e a descontração constituíram o que hoje é a Parada LGBT. 

Os anos 70-90 ficam então conhecidos como as três ondas do movimento LGBTQ+ no               

Brasil. Porém, para compreendê-los melhor, sigo a análise foucaultiana sobre a sexualidade ,            10

retratando o sujeito e as relações de poder no ocidente dando enfoque na questão da               

homossexualidade. Em seguida, utilizo a obra do historiador James Green intitulada “Além do             

8 FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.86.  
9 Neste caso utilizo as siglas LGBTQ+ onde o símbolo “+” inclui todas as outras identidades de gêneros e 
orientações sexuais sem excluir ou desvalorizar nenhuma. Opto pelo uso desta sigla, pois remete às minhas 
pesquisas referentes às histórias pesquisadas dos movimentos e, principalmente, pela palavra queer possuir um 
grande destaque nos movimentos LGBTQ+ na República da Coreia  
10 FOUCAULT, Michel. A História da Sexualidade I: a vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da 
Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988. 
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Carnaval: A Homossexualidade Masculina no Brasil do século XX”, para me dedicar a             

análise histórica, social e política dos movimentos LGBTQ+ no Brasil durante as três ondas. 

 

 

1.1 “História da sexualidade”: a modernidade e a incitação ao sexo.  

 

Michel Foucault, em sua obra ‘História da Sexualidade I: a vontade de saber’ (1988),              

traça um estudo através da arqueologia dos saberes e do método genealógico no Ocidente,              

tendo como núcleo as relações de poder e saber. Durante os séculos XVIII e XIX os discursos                 

sobre a sexualidade colocavam como norma o modelo monogâmico heterossexual,          

desenvolvendo uma ciência da sexualidade em que a mesma é tida como padrão de              11

normatividade, estabelecendo uma relação com as sexualidades à margem. 

A sexualidade era falada normalmente, sem vergonha e sem julgamentos, sem           

“reticências excessivas e essas coisas” , até o século XVII, momento em que a burguesia              12

vitoriana trouxe o silêncio para palavras e atos relacionados ao sexo. O sexo se tornou interno                

e pertencente à família conjugal, sem discussões em espaços sociais. Falar de sexo passou a               

ocorrer no quarto dos pais, nos locais de vivência da prostituta e de seus clientes, nos                

consultórios dos psiquiatras e seus pacientes, fora destes locais, o puritanismo moderno            

impunha o silêncio à sexualidade em determinados locais.  

A “hipótese repressiva”, como o autor denomina, é questionada trazendo a análise da              

incitação ao sexo sem a negação ou repressão, ou seja, as análises feitas não possuem o intuito                 

de negar a repressão e tratá-la como falsa, mas sim de se questionar quem falava, os pontos de                  

vistas, as instituições, os canais. Basicamente quando, onde e como o sexo era falado,              

revelando a “vontade de saber” e buscando as “instâncias da produção discursiva, da             

produção de poder e as produções de saber” . E diante de tais estudos, o autor nos mostra                 13

que os discursos não deixaram de proliferar, principalmente a partir do século XVIII. 

Foucault (1988) nos mostra que uma das maiores instituições em busca da verdade             

relacionada ao sexo, era a pastoral cristã, que durante séculos, mas principalmente depois do              

11 FOUCAULT, Michel. A História da Sexualidade I: a vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da                 
Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal,1988. p. 39. 
12 Ibid. p.9. 
13 Ibid. p.17. 
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Concílio de Trento, estabeleceu as regras do discurso. Através da confissão, a sexualidade,             

principalmente dos cônjuges, que eram disciplinados por regras e recomendações, foi           

colocada no centro da existência, sendo vigiada, policiada e controlada, tornando-se algo que             

poderia ser dito, que era incitada a falar para organizar a proibição. Além das relações que                

seguiam a norma monogâmica heterossexual, havia a lista de pecados graves como o estupro              

(relações sexuais fora do casamento), o adultério, o rapto, o incesto espiritual ou carnal e               

também a sodomia ou a “carícia” recíproca. O “resto”, como a incerteza da sexualidade das               

crianças e os aspectos considerados “contra-natureza” no campo da sexualidade eram           

considerados abominações e, muitas das vezes, crime. Diante necessidade de revelar apenas            14

para proibir, surgiu uma espécie de “scientia sexualis”, que em meio às revelações e as               

exposições dos prazeres, se tornou uma ciência do sexo capaz de produzir um saber através da                

mesma .  15

Contudo, a pastoral cristã não foi a única a se dedicar a vontade de saber e produção de                  

conhecimento sobre as sexualidades. Até o final do século XVIII, se ligava o sexo também ao                

direito canônico e a lei civil, que, juntamente com a pastoral cristã, mostravam o que era lícito                 

e ilícito criando desde então “verdades”. Em contrapartida, o autor deixa claro que a              16

importância da compreensão da repressão dá-se, principalmente, na constituição de um novo            

poder ligado a confissão e a vigilância, tendo a repressão como um método de adestramento, e                

não penalidade, trazendo novas discussões a campos de conhecimentos que discursam sobre,            

como por exemplo, a medicina .  17

Foucault então nos fala da caça às sexualidades periféricas, aquelas que não se             

encaixam na norma monogâmica heterossexual, e que são taxadas como pervertidas,           

delinquentes e loucas. As sexualidades periféricas e o crescimento das perversões são            

resultados do poder sobre os corpos e seus prazeres, como nos diz: 

 

A implantação das perversões é um efeito-instrumento: é através do          
isolamento, da intensificação e da consolidação das sexualidades periféricas         
que as relações do poder com o sexo e o prazer se ramificam e multiplicam,               

14 FOUCAULT, Michel. A História da Sexualidade I: a vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da 
Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal,1988. p. 37-38. 
15 Ibid. p. 17. 
16 Ibid. p. 37. 
17 FERRARI, Anderson. “Quem Sou Eu? Que Lugar Ocupo?” Grupos Gays, Educação e Construção do 
Sujeito Homossexual” Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2005. 
p.30. 
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medem o corpo e penetram nas condutas. E, nesse avanço dos poderes,            
fixam-se sexualidades disseminadas, rotuladas segundo uma idade, um lugar,         
um gosto, um tipo de prática. Proliferação das sexualidades por extensão do            
poder. (FOUCAULT, 1988, p. 46-47.) 

 

 

Dentre as sexualidades periféricas se encontra a homossexualidade que para Foucault           

faz parte dos dispositivos da sexualidade, este que está sempre ligado a uma ou mais               

configurações de saber que nascem dele e igualmente o condicionam. Para o autor, o              

homossexual do século XIX, torna-se um personagem com uma forma onde nada daquilo do              

que é escapa a natureza singular que possui, no caso, a sua sexualidade . A              18

homossexualidade então sai do campo da sodomia para se tornar uma espécie, sendo capaz de               

reivindicar sua naturalidade e legitimidade falando por si mesma.  

 

 

1.2 Movimento LGBTQ+: a história, as três ondas e seus desdobramentos na pauta de luta. 

 

 

Historicamente à margem, a homossexualidade, no Ocidente, de forma geral, era tida            

como algo não natural e uma aberração. No Brasil não foi diferente. Contudo durante o século                

XX, a maior festa do país – o carnaval – durante um longo tempo, fora tida como um local                   

aberto e sem restrições, em que homens se travestiam de mulheres e os julgamentos não eram                

feitos, afinal, naquele momento de festividade nacional as inversões eram permitidas.  

De acordo com Green (2000) em sua obra intitulada “Além do Carnaval: A             

Homossexualidade Masculina no Brasil do século XX” o carnaval era tido como um local de               

permissão, com aceitações, incluindo a homossexualidade. Porém, esta não era a realidade da             

aceitação no país quando as vestes eram retiradas e a normalidade voltava para as vidas dos                

cidadãos. 

Um dos casos de violência citado pelo autor é o de Renildo José dos Santos, que após se                  

declarar bissexual num programa de rádio em Alagoas, foi brutalmente assassinado tendo            

partes do corpo cortadas e separadas, incluindo a cabeça e os olhos. Um dia após tentar                

18 FOUCAULT, Michel. A História da Sexualidade I: a vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da                 
Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal,1988. p.42. 
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retornar, sem sucesso, da suspensão de suas atividades como vereador pela Câmara de             

Coqueiro Seco, onde foi acusado de “praticar atos incompatíveis como o decoro parlamentar”            

, foi brutalmente assassinado e os acusados da época permaneceram impunes. Apenas            19

recentemente, no ano de 2015, um fazendeiro chamado José Renato de Oliveira e um tenente               

da reserva da Polícia Militar de Alagoas se apresentaram à polícia, sendo presos,             

respectivamente, como o mandante e o executor do crime .  20

Além das questões de violência – que assombram o Brasil até os dias atuais – afinal                

somos o país que mais mata transexuais no mundo inteiro , Green também nos fala dos               21

estereótipos gays sexuais seguindo a lógica do “homem/efeminado”, “ativo/passivo”,         

“bofe/bicha” e que se torna bastante comum também em relação às lésbicas, com os termos               22

“fancha/lady” . O autor cita o antropólogo Peter Fry, mostrando que no início da década de               23

1970, o mesmo mapeou o sistema de gêneros no Brasil mostrando que tais estereótipos              

predominavam por todo o país. Algo relativamente atual, pois tal concepção ainda é muito              

persistente em algumas camadas da sociedade no século XXI.  

O movimento homossexual, lésbico e travesti no Brasil teve início nos anos 70, a partir               

do surgimento de grupos de homossexuais, de lésbicas e de travestis espalhados em todo              

Brasil. É possível dizer que os grupos já existiam antes da considerada “primeira onda”,              

porém não de maneira organizada como passa a ser. Para uma melhor compreensão trago              

separadamente a história destes movimentos diante o contexto histórico, político e social que             

o país se encontrava durante as três ondas.  

O golpe de 1964 determinou o fim da democracia no Brasil por duas décadas. A               

ditadura civil-militar iniciada em 1964 e finalizada em 1985 foi um período relembrado por              

muitos como uma época de violência, censura e silenciamento, recebendo o nome popular de              

19 GREEN, James. Além do Carnaval: A Homossexualidade Masculina no Brasil do século XX. Tradução de                
Cristina Fino e Cássio Arantes Leite. São Paulo: Editora Unesp, 2000.  p.25. 
20 SE ENTREGA à polícia homem que mandou matar ex-vereador Renildo José. Tribuna do Agreste. 2015. 
Disponível em: 
<http://www.tribunadoagreste.com.br/2015/11/se-entrega-policia-homem-que-mandou-matar-ex-vereador-renild
o-jose/#comment-82230.> Acesso em 13/08/2019. 
21TRANSGENDER Europe - TGEu,.2016. p.12. Disponível em: 
<https://transrespect.org/wp-content/uploads/2016/11/TvT-PS-Vol14-2016.pdf> Acesso em: 18/08/2019.  
22 GREEN, James. Além do Carnaval: A Homossexualidade Masculina no Brasil do século XX. Tradução de                
Cristina Fino e Cássio Arantes Leite. São Paulo: Editora Unesp, 2000.  p.27. 
23 ALMEIDA, Gláucia Regina. HEILBORN, Maria Luiza. Não somos mulheres gays: identidade lésbica na visão               
de ativistas brasileiras. Revista Gênero. 2008. Niterói, v. 9, n. 1, p. 225-249, 2. sem. p. 238.  
 

http://www.tribunadoagreste.com.br/2015/11/se-entrega-policia-homem-que-mandou-matar-ex-vereador-renildo-jose/#comment-82230
http://www.tribunadoagreste.com.br/2015/11/se-entrega-policia-homem-que-mandou-matar-ex-vereador-renildo-jose/#comment-82230
https://transrespect.org/wp-content/uploads/2016/11/TvT-PS-Vol14-2016.pdf
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“anos de chumbo” . Gays, lésbicas, travestis e transexuais não ficaram impunes a este             24

período. A discriminação com o que foge à regra da normatividade monogâmica            

heterossexual no Brasil não surgiu na década sessenta com o regime autoritário, ela já estava               

presente em nossa cultura desde períodos anteriores da história brasileira , porém só se             25

afirmou durante o período ditatorial, fazendo com que os a margem fossem perseguidos. 

Na década de 1970 o movimento homossexual se tratava de um termo entendido como              

um conjunto de associações e identidades constituído com o intuito de defender e garantir os               

direitos dos indivíduos que se identificavam com qualquer uma das identidades sexuais            

sujeitas desse movimento . E neste período, conhecido como “primeira onda”, a           26

homossexualidade começou a se sobrepor mesmo diante a censura e a violência ditatorial.             

Um dos exemplos foi à criação do grupo SOMOS, em São Paulo, no ano de 1978, o primeiro                  

grupo reconhecido nas fontes e responsável pela extrema importância social e política diante o              

período. 

A luta homossexual era classificada, tanto pelos militantes quanto pelos movimentos da            

esquerda, como lutas “não-politizadas”. Segundo esses últimos, as lutas focadas em           

sociabilidade desviavam da verdadeira pauta e podia atrapalhar a "luta maior" . Este            27

argumento causou as divisões das lutas políticas na redemocratização, fazendo com que o             

movimento homossexual criasse, por si próprio, associações ao decorrer de sua história, se             

afastando dos partidos de esquerda.  

Anterior à década de 70, importantes meios midiáticos, que faziam parte da imprensa             

alternativa , se mostraram de extrema importância não só para os movimentos como um todo,              28

mas também para a construção de identidades individuais. O Jornal Snob foi um grande              

exemplo. Na ativa entre 1963 até 1969 o jornal foi considerado “o primeiro periódico              

brasileiro feito e aberto ao público homossexual, mas que circulou de forma silenciosa e              

24 Termo que se deu durante o Governo Médici, que foi considerado o período com maior repreensão, violência e                   
censura.  
25 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Ditadura e homossexualidades. Volume 2. Texto 7. p.300. 
26 FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.83. 
27A luta homossexual, das feministas, dos índios, dos negros e dos ecologistas era considerada “lutas menores”                
diante a “luta maior” do proletariado. MAIOR JÚNIOR, Paulo R. Souto. João Silvério Trevisan: vida política,                
trajetórias homossexuais. Revista Tempo Histórico. Vol.5 – Nº 1. 2013. p.8  
28 LIMA, Marcus Antônio Assis. Breve histórico da imprensa homossexual no Brasil. In: Intercom –               
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação V Congresso Nacional de História da Mídia.              
São Paulo. 2007. p. 1. 
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discreta no país.” A homossexualidade, desde os anos 50, alterava, gradativamente, a            29 30

clandestinidade em que vivia, criando momentos de visibilidades e mostrando a presença das             

discriminações e preconceitos. 

Neste cenário, nos anos 70, o movimento homossexual no Brasil surge cada vez mais              31

organizado, ainda que de maneira ligada a sociabilidade, em busca dos direitos das minorias.              

João Silvério Trevisan , importante figura homossexual na história dos movimentos no           32

Brasil, ao voltar do exílio depois de permanecer na Califórnia, nos Estados Unidos, tentou em               

1976, organizar um pequeno grupo homossexual para discutir as questões que o            

incomodavam, utilizando os conhecimentos que havia adquirido durante o tempo como           

exilado. Contudo o grupo se dissolveu logo em seguida porque o homossexual e suas práticas,               

apesar de estarem mais vigentes, ainda eram culturalmente vistos como algo anormal, até             

mesmo entre si. 

Em 1976, juntamente com Agnaldo Silva o jornal “Lampião da Esquina” se formava             33

em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com um caráter sério, o impresso tratava de diversos                 

assuntos relacionados à homossexualidade, e logo no início foi acusado de ofender a moral e               

os bons costumes, levando a inquérito o editor de São Paulo e também autor da matéria:                

Trevisan. E esta não foi a primeira e única dificuldade do jornal. Pouco tempo depois, no                34

mesmo ano, o jornal “Lampião da Esquina” sofreu uma tentativa de “boicote” pela Revista              35

Versus, que era ligada a Convergência Socialista. Durante uma semana de debates, enquanto             

falavam sobre a imprensa alternativa, Trevisan e um grupo de homossexuais, presentes no             

encontro, se revoltaram e daí surgiu a ideia de criar um grupo para refletir sobre essas                

questões. Assim surgia o Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais, posteriormente            

29 GALLAS, Ana Kelma Cunha; OLIVEIRA, Yakowenko Guerra de. O Surgimento da Imprensa Alternativa              
Gay no Brasil: O caso do jornal O Snob. In: História da Mídia Alternativa do II Encontro Nordeste de História                    
da Mídia. 2012. p.3 
30 GREEN, James. Além do Carnaval: A Homossexualidade Masculina no Brasil do século XX. Tradução               
de Cristina Fino e Cássio Arantes Leite. São Paulo: Editora Unesp, 2000. p.259. 
31 Incluindo o movimento homossexual como um conjunto de identidades, as quais lésbicas, bissexuais e               
travestis também faziam parte. 
32 João Silvério Trevisan nasceu em 1944, em Ribeirão Bonito, e depois de assumir sua homossexualidade foi                 
exilado do Brasil durante o regime militar, voltando em 1976. Participava do Lampião da Esquina e é autor do                   
livro “Devassos no Paraíso” este que é muito utilizado como base para pesquisas em diversas áreas sobre a                  
história LGBTQ+ no Brasil.  
33 Aguinaldo Silva foi editor do “Lampião da Esquina” no Rio de Janeiro. 
34 MAIOR JÚNIOR, Paulo R. Souto. João Silvério Trevisan: vida política, trajetórias homossexuais. Revista              
Tempo Histórico. Vol.5 – Nº 1. 2013. p.10. 
35 MACRAE, Edward. A Construção da Igualdade: Política e Identidade Homossexual no Brasil da              
"abertura". Salvador: Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA). 2018. p. 168 
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conhecido como SOMOS. O grupo inicialmente era composto apenas por homens, mas depois             

lésbicas se tornaram parte do mesmo.  

SOMOS, base e inspiração para a formação de novos grupos, como foi o caso, por               

exemplo, dos grupos Eros e Libertos, de São Paulo e Guarulhos respectivamente, possuíam             

características e ideários específicos que foram analisadas por MacRae (2018) em “O que é              

Homossexualidade” e enumeradas por Facchini (2003), dentre eles a característica da criação            

“no interior do grupo, de uma comunidade de iguais.” e dentre os cinco ideários do grupo                36

SOMOS, estavam inclusos a exclusividade da participação de homossexuais no grupo; a            

problemática acima das palavras “bicha” e “fancha” de maneiras pejorativas; análises de            

gênero; a crítica a bissexualidade para não assumir a homossexualidade; o debate acerca da              

monogamia e possessividade; e o prazer sendo visto como bem supremo e o combate ao               

autoritarismo dentro e fora do grupo .  37

Ainda nos anos 70, mais precisamente em 16 de dezembro de 1979, ocorreu o 1º               

Encontro de Homossexuais Militantes no Rio de Janeiro, organizado pela Associação           

Brasileira de Imprensa (ABI) tendo como coordenadora eleita “Teka” uma militante lésbica            

líder do Grupo Lésbico Feminista (GLF) e contou com a presença de 61 pessoas e 9 grupos,                 

dentre esses o próprio Grupo Lésbico Feminista, o SOMOS tanto de São Paulo e de Sorocaba                

quanto o do Rio de Janeiro e os grupos Libertos e Eros. O encontro foi feito em total sigilo,                   38

devido ao governo autoritário e repressivo e discutiu assuntos muito debatidos durante a             

história dos movimentos: a inclusão na Constituição Federal, a sexualidade e a retirada da              

homossexualidade da lista de doenças mentais. O encontro durou cerca de sete horas e os               39

militantes combinaram um novo encontro em São Paulo para o ano seguinte, em 1980.  

A década de 80 inicia-se com os movimentos ainda em alta. Em abril de 1980 há um                 

novo encontro em São Paulo que contou não só com grupos organizados e movimentos, mas               

também com homossexuais, que não faziam parte de grupos ou movimentos, previamente            

inscritos. O encontro nomeado de 1º Encontro Brasileiro de Homossexuais Organizados           

contou com cerca de 200 pessoas nas atividades consideradas internas como, por exemplo, as              

36 Facchini fala: “Nesse sentido, o igualitarismo comunitarista conflitava com a heterogeneidade do público 
homossexual, e os recursos homogeneizadores passavam tanto pelo antiautoritarismo e mecanismos que 
impediam a explicitação de hierarquias internas, quanto pela busca proposital de inimigos ou ameaças 
externas.” 
37 FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003.. p.90. 
38 BOLETIM DO GRUPO GAY DA BAHIA. Salvador: GGB, v. 12, n. 27, ago. 1993. p.475. 
39 Ibid. 
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sessões ordinárias e cerca de 600 pessoas nas atividades externas, que eram abertas também a               

não-homossexuais em que as discussões sobre homofobia, lesbianismo, Igreja Católica, a           

retirada da homossexualidade como desvio sexual, travestis, entre outros, fizeram parte do            

debate.  40

Os anos 80 foram considerados anos da “decadência” dos movimentos, principalmente           

na primeira metade da década. Contudo, também pode ser considerado o ápice da mudança              

dos mesmos, com a extinção do grupo SOMOS em 1983, o surgimento do Grupo Lésbico               

Feminista em 1980, o Grupo Gay da Bahia e o Triângulo Rosa. Também em 1980, por                

exemplo, estes dois últimos com uma visão menos política-revolucionarista , foi um período            41

em que a resposta dos movimentos a epidemia da AIDS foi de extrema importância para a                

constituição dos movimentos. Nesta mesma década, em 1985, o Conselho Federal de            

Medicina retirou “homossexualismo” da classificação de doenças, o que ocorreu antes mesmo            

da Organização Mundial de Saúde fazê-lo. O Jornal “Lampião da Esquina” também se             42

dissolveu nesta década, mais precisamente em 1981 por “não conseguir assumir as            

características de uma publicação voltada ao consumo” . 43

Por sua vez, o movimento lésbico nos anos 80 ganhou uma maior independência quando              

o Grupo Lésbico Feminista se separou do Grupo SOMOS após o 1º Encontro de Grupos               

Homossexuais Organizados, ocorrido em abril de 1979, formando seu grupo em maio de             

1980. O feminismo, em crescente ordem no Brasil desde a década de 70, influenciou as               

lésbicas a perceberem que pelo fato de serem mulheres – além de lésbicas – a discriminação                

sofrida era dupla, e dentro de movimento homossexual masculino se sentiam discriminadas            

diante as atitudes machistas dos participantes. Porém, dentro do próprio movimento           44

feminista as lésbicas encontravam situações de discriminação, onde eram acusadas de não            

40 BOLETIM DO GRUPO GAY DA BAHIA. Salvador: GGB, v. 12, n. 27, ago. 1993. p. 475-476. 
41FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.98. 
42 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Capítulo 6: O movimento homossexual e a AIDS. In: Guia de Prevenção das 
DST/Aids e Cidadania para Homossexuais. Brasil. p. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manHSH202.pdf> Acesso em: 15 ago. 2019. 
43 FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.95. 
44 GALF: A história de um grupo de mulheres lésbicas. Chanacomchana. 1983. vol.3, edição de aniversário. p. 
2.  
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manHSH202.pdf
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serem feministas por “negarem sua própria condição de mulher” , tendo de lutar            45

duplamente.  46

No mês de junho de 1980, um importante ato público contra o delegado Wilson Richetti               

reuniu movimentos diversos, incluindo o movimento homossexual e o movimento lésbico,           

contra a Operação de Limpeza em que a violência e a criminalização contra lésbicas,              

homossexuais, negros, prostitutas, mulheres e travestis faziam parte da perseguição contra a            

minoria estigmatizada . Infelizmente, travestis sofriam com mais frequência, pois desde a           47

década de 70 a identidade das travestis "era na rua como prostitutas" . E assim como o                48

movimento lésbico surgiu da necessidade de afirmação dentro dos movimentos homossexuais          

, com uma identidade de resistência, o movimento travesti brasileiro surge, também, devido             49

a uma resistência, neste caso à violência policial.  50

Ainda na primeira metade da década de 80, o declínio dos movimentos pode ser sentido.               

Pelos relatórios de MacRae e do Grupo Gay da Bahia, o número de grupos entre 1980 e 1988                  

caiu de 22 para 8. Facchini defende em “O Movimento Homossexual no Brasil” que tal               51 52

declínio pode ter ocorrido devido a uma série de fatores que variavam desde o fim do jornal                 

“O Lampião da Esquina” até a redemocratização, enfim, situações que levavam certa            

dificuldade para os grupos se manterem atuando, precisando de mudança e adaptação diante o              

novo contexto da pós-redemocratização. Porém a autora cita as análises de James Green e              

Néstor Perlongher que defendem que o declínio poderia ser explicado com uma série de              53

45 Fala de Márcia Campos, feminista do grupo político Movimento Revolucionário 8 de Outubro, grupo político                
de esquerda que lutava contra o regime civil-militar brasileiro. FERNANDES, Marisa. O Movimento das              
mulheres lésbicas feministas no Brasil.  In: Revista Cult. 2018. ed. 325. 
46 GALF: A história de um grupo de mulheres lésbicas. Chanacomchana. 1983. vol.3, edição de aniversário. p. 
2.  
47 Memorial da Democracia. Acervo online. Disponível em: 
<http://memorialdademocracia.com.br/card/lgbt-e-prostitutas-denunciam-violencia>. Acesso em: 15/08/2019.  
48 CARVALHO, Mário; CARRARA, Sérgio. Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do                
movimento de travestis e transsexuais no Brasil. Sexualidad, salud y sociedad, Revista Latinoamericana. n-14              
- agosto 2013. p. 324. 
49 ALMEIDA, Gláucia Regina. HEILBORN, Maria Luiza. Não somos mulheres gays: identidade lésbica na              
visão de ativistas brasileiras. Revista Gênero. 2008. Niterói, v. 9, n. 1, p. 225-249, 2. sem. p. 226.  
50 CARVALHO, Mário; CARRARA, Sérgio. Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do                
movimento de travestis e transsexuais no Brasil. Sexualidad, salud y sociedad, Revista Latinoamericana. n-14              
- agosto 2013. p. 321. 
51  FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.93. 
52 Ibid. 
53 PERLONGHER, Néstor. O desaparecimento da homossexualidade. In: DANIEL, H. et al. SaúdeLoucura 3. 
São Paulo: HUCITEC. 1992. Disponível em: 
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-151687?lang=pt> Acesso em: 02 nov. 2019. 
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fatores como a inflação e o desemprego, a ilusão de liberdade e a falsa ideologia. O que eles                  

argumentam é que com o fim da repressão os direitos dos homossexuais passariam a crescer,               

não sendo necessárias organizações e movimentos políticos. E, por último, não esquecem o             

impacto da epidemia da AIDS que chegava a sociedade cada vez mais assustadora .  
54

O surgimento da denominada “segunda onda” acontece nesta década. As alterações de            

grupos e movimentos, com a extinção de alguns e surgimento de outros, traz consigo uma               

nova onda de militantes que claramente sentem as diferenças dos movimentos anteriores. Os             

novos movimentos dos anos 80, por sua vez, seguiam a ideologia de algo mais pragmático e                

menos focado em relatos e experiências. 

É neste período, marcado, em partes, pela redemocratização brasileira, que surge o            

termo “orientação sexual” diminuindo consideravelmente o uso de termos como “opção” ou            

“essência” . A Constituição Federal de 1988 trouxe a esses movimentos questões sobre os             55

direitos dos homossexuais no Brasil, em que a luta pela inclusão dos mesmos se dava diante                

as questões relacionadas à discriminação . Contudo, a inclusão na Constituição Federal de            56

1988, não aconteceu.  

Falar dos movimentos, na década de 80, sem falar dos desafios diante do surgimento da               

AIDS, sigla derivada do termo em inglês acquired immunodeficiency syndrome e em            

português síndrome da imunodeficiência adquirida, é improvável. A então denominada “peste           

gay” surgia como uma epidemia no país, e Richard Parker e Kennet Rochel Jr. no artigo                57

intitulado “Pobreza e HIV/AIDS: aspectos antropológicos e sociológicos” enumeram fatores          

que facilitadores  para a transmissão do vírus HIV: 

 

Ao longo da última década, pesquisadores têm documentado certo número          
de fatores estruturais que facilitam a transmissão do HIV e sua concentração            

54 PERLONGHER, Néstor. O desaparecimento da homossexualidade. In: DANIEL, H. et al. SaúdeLoucura 3.              
São Paulo: HUCITEC. 1992. p. 39-45. 
55 FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.101. 
56 CARVALHO, Mário; CARRARA, Sérgio. Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do                
movimento de travestis e transsexuais no Brasil. Sexualidad, salud y sociedad, Revista Latinoamericana. n-14              
- agosto 2013. p. 324. 
57 Quando ainda desconhecida a AIDS era conhecida como sarcoma de Kaposi, um tipo de câncer em que um                   
dos sintomas é o surgimento de lesões em formato de manchas vermelhas na pele branca. O sarcoma de Kaopsi                   
passou a ser encontrado bastante em jovens homossexuais no início, daí gerando o nome de “Peste gay’. Nos                  
primeiros anos da epidemia, ninguém contraía o HIV, as pessoas contraíam homossexualidade (Rotello, 1998;              
Louro, 2010). SANTOS, Renato Caio Silva.; SCHOR, Néia. As primeiras respostas à epidemia de aids no Brasil:                 
influências dos conceitos de gênero, masculinidade e dos movimentos sociais. Revista Psicologia. v. 24. n.1.               
2015. p. 54.  
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em áreas geográficas e populações particulares (Ayres, 1994; Sweat &          
Denison, 1995; Tawil et al., 1995; Turshen, 1995; Aggleton, 1996; Caraël et            
al., 1997; Singer, 1998). Estes fatores podem ser agrupados em três           
categorias distintas, mas interconectadas:  
1)  (sub)desenvolvimento econômico e pobreza;  
2) mobilidade [...] que interagem freqüentemente com a pobreza,         
condicionando a vulnerabilidade relacionada ao HIV/AIDS;  
3) desigualdades de gênero, que também interagem com a pobreza (e a            
contínua feminização da pobreza), colocando as mulheres, bem como         
homens desviantes com relação ao gênero (por exemplo, travestis), em          
situações de vulnerabilidade acentuada à infecção pelo HIV. (PARKER,         
ROCHEL JR. 2000. p. 93). 

 
 

As desigualdades de gêneros, como nos mostram os autores, aumentam a           

vulnerabilidade pela infecção, principalmente quando é falado das travestis que se prostituem            

devido à marginalização e exclusão da sociedade. No período de epidemia, pessoas bissexuais             

foram acusadas de serem responsáveis pela transição do vírus do âmbito homossexual e             

lésbico para o heterossexual, exatamente por serem considerados com “passe livre” diante            

ambas as sexualidades. A desmistificação contra as falas, a luta contra a AIDS e a união com                 58

ONGs – e mais tardar o Ministério da Saúde – foram essenciais para o surgimento do                

movimento, principalmente nos anos 90.   59

Contudo, ainda na primeira metade dos anos 80 surgia a primeira casa de apoio à               

pessoas com HIV/AIDS, inicialmente chamada de “Palácio das Princesas” e mais tarde de             

“Casa de Apoio Brenda Lee”, em homenagem a travesti Brenda Lee que foi brutalmente              

assassinada em 1996. Brenda acolhia os chamados “pacientes sociais” em sua casa . Apesar             60

do “Palácio das Princesas” não ser considerado uma ONG naquele momento e nem mesmo              

responsável pelo surgimento do primeiro movimento político de travestis, foi, sem dúvida            

alguma, de grande importância pelo seu caráter comunitário e automaticamente político diante            

as exclusões da sociedade e perseguições sofridas pelos soropositivos.  

58 A autora Camila Dias Cavalcanti também fala sobre tal afirmação ser em busca de uma justificativa para a                   
AIDS em relação às pessoas casadas. O que, claramente, prejudicou ainda mais a imagem já invisibilizada das                 
pessoas bissexuais. CAVALCANTI, Camila Dias. D. Visíveis e invisíveis: Prática e identidade bissexual.             
Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade Federal de Pernambuco. Pernambuco. 2007. 
59 CARVALHO, Mário; CARRARA, Sérgio. Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do                
movimento de travestis e transsexuais no Brasil. Sexualidad, salud y sociedad, Revista Latinoamericana. n-14              
- agosto 2013. p. 325. 
60 Ibid. 
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Os grupos sentiam o peso da ligação da AIDS com a homossexualidade e alguns, ainda               

na década de 80, se tornaram participantes de uma construção coletiva de combate a AIDS,               

como foi o caso do grupo Outra Coisa, antigo Grupo de Ação Homossexualista que foi o                

primeiro grupo paulista a divulgar informações sobre a AIDS um ano antes de se dissolver em                

1984 . A luta contra a AIDS e a importância da comunicação em relação a mesma, foi mais                 61

forte nos anos 90 dentro dos movimentos homossexuais, lésbicos e travestis, que passaram a              

fazer parte, oficialmente, dos encontros nacionais que começaram a acontecer de maneira            

mais regular.  

Os anos 90 ficaram bastante marcados pelos encontros brasileiros de gays, lésbicas,            

bissexuais e travestis. Neste período pela primeira vez há a maior inclusão e visibilidade dos               

movimentos lésbicos e travestis e a presença bissexual, surgindo também os termos transexual             

e transgênero. Os movimentos em meados da década estavam mais aparentes na mídia, nas              

questões de direitos humanos, no debate sobre a AIDS e outras coisas, como mostra Facchini: 

 

[...] Era possível notar que este movimento sobrevivera ao processo de           
“redemocratização”, à falência de seu modelo de organização comunitário e          
autonomista e ao surgimento da AIDS. Mais que isso, chegava à segunda            
metade da década de 1990 com uma presença marcante na mídia, ampla            
participação em movimentos de direitos humanos e de resposta à epidemia           
da AIDS, vinculação a redes e associações internacionais de defesa de           
direitos humanos e direitos de gays e lésbicas, ação junto a parlamentares            
com proposição de projetos de lei nos níveis federal, estadual e municipal,            
atuação junto a agências estatais ligadas aos temas DST/AIDS e Direitos           
Humanos, formulação de diversas respostas frente à exclusão das         
organizações religiosas, criação de associações de grupos/organizações em        
nível nacional e local [...] e a organização de eventos de rua, como a              
manifestação realizada por ocasião do dia do Orgulho Gay na cidade de São             
Paulo [...]. (FACCHINI. 2003. p.85). 

 

A década de 90 foi de extrema importância para a maior inserção dos movimentos nas               

questões, principalmente, dos direitos humanos, contudo a prevenção a AIDS também fez            

com que grupos se unissem e buscassem respostas e informações para serem passadas nos              

encontros que, a partir de 1992 passaram a ocorrer anualmente e com o aumento gradativo de                

grupos não só homossexuais e lésbicos, mas também travestis, transexuais e transgêneros.  

61 FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.92. 
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Em 1992 uma quantidade maior de grupos passou a aparecer no que veio a ser a sexta                 

edição do encontro, e que viria a ser o último encontro com apenas homossexuais em sua                

nomenclatura pois, no ano seguinte, o encontro passou a se chamar “Encontro Brasileiro de              

Lésbicas e Homossexuais” demonstrando que o movimento lésbico estava presente e visível,            62

resultado do surgimento de novos grupos, ONGs e novas lideranças formados apenas por             

lésbicas.  63

Concomitantemente, em 2 de maio de 1992, surgia a Associação dos Travestis            

Liberados, a ASTRAL. Formada por um grupo de travestis que se prostituíam em uma praça               

no Rio de Janeiro, a Praça Mauá, a primeira organização política de travestis da América               

Latina e a segunda maior do mundo nascia devido a necessidade de resistência à violência               

policial que sofriam desde a década de 70, e a prevenção a AIDS. O movimento recebeu                

apoio de um projeto do Instituto Superior de Estudos da Religião (ISER) chamado “Saúde na               

Prostituição”. E já ano seguinte, surgia o ENTLAIDS, Encontro Nacional de Travestis e             64

Transexuais que Atuam na Prevenção à Aids, que aconteceu graças ao sucesso das ações da               

ASTRAL. O encontro, que era anual, contava com discussões acerca do tema HIV/AIDS e              

“possibilitou às organizações de travestis e transexuais dialogarem com o poder público.”  65

Em 1993 as discussões em torno do 7º EBLHO, agora com a letra L integrando a sigla,                 

contou com várias discussões, como as questões de gênero, a participação dos movimentos na              

luta contra a AIDS, e a criação de uma comissão de Direitos Humanos para Gays e Lésbicas                 

que se consolidou no 8º Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas criando a ABGLT -               

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis. E é neste encontro que, pela primeira              

vez, a palavra gay, ao se referir ao homossexual do sexo masculino, é incorporada tanto no                

título do encontro quanto na criação da nova associação , esta que também inclui, pela              66

primeira vez, a letra “T” para o termo travesti, mas a mesma só foi adicionada aos encontros                 

62 FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.104. 
63 ALMEIDA, Gláucia Regina. HEILBORN, Maria Luiza. Não somos mulheres gays: identidade lésbica na visão               
de ativistas brasileiras. Revista Gênero. 2008. Niterói, v. 9, n. 1, p. 225-249, 2. sem. p. 227.  
64 CARVALHO, Mário; CARRARA, Sérgio. Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do                
movimento de travestis e transsexuais no Brasil. Sexualidad, salud y sociedad, Revista Latinoamericana. n-14              
- agosto 2013. p. 326. 
65 Ibid. p. 339. 
66  FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.107. 
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em 1997 depois de brigas pela inclusão. As travestis sofriam preconceitos severos dentro dos              

encontros, sendo discriminadas constantemente por gays e lésbicas.   67

O ano de 1995 foi crucial para uma série de mudanças nos movimentos tanto externas               

quanto internas. Além dos acontecimentos já citados, ocorreu o 1º EBGL-AIDS, encontro este             

que contou com a presença de gays, lésbicas, bissexuais e travestis e foi apoiado              

financeiramente pelo Ministério da Saúde, além de ter tido o apoio de agências             

governamentais e universidades. Este encontro teve uma parte específica para as discussões            

sobre HIV/AIDS, mas também contou com discussões sobre religiosidade, transexualidade e a            

articulação do movimento em âmbito internacional, o que se consolidou depois com o             68

ILGA, o primeiro International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association,           

ocorrido no Rio de Janeiro. Foi seu décimo sétimo encontro e o fato de ter ocorrido em                 

território brasileiro foi de extrema importância para a inserção dos movimentos em âmbito             

internacional. No fim do encontro uma passeata ocorreu na praia de Copacabana, que é              69

considerada, oficialmente, como o início das Paradas LGBTQ+ do Brasil. 

No ano seguinte o primeiro encontro do SENALE, Seminário Nacional de Lésbicas,            

iniciou-se com o apoio da Coordenação Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde, com              

a presença de outros movimentos e entidades lésbicas, se tornando “o maior fórum político              

exclusivamente lésbico do país” onde a presença da mulher bissexual também é citada.             70

Neste ano também ocorreu a quarta edição do ENTLAIDS que, a partir deste ano, passou a                

contar com o financiamento do Programa Nacional de DST-AIDS do governo federal.  71

Mas foi em 1997 que o 9º EBGLT e o 2º EBGLT-AIDS, em São Paulo, deram lugar a                  

passeata pós-evento que marcou os participantes do encontro. Contando com 52 grupos,            

ativistas independentes, pessoas do legislativo, dos programas de AIDS, da academia e            

interessados que souberam do evento deu-se início a um novo modelo de contagem, nestes              

encontros, incluindo mulheres e homens bissexuais e os transexuais, estes que eram a             

67 Jovana Baby, em entrevista. In: Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do                 
movimento de travestis e transsexuais no Brasil. Sexualidad, salud y sociedad, Revista Latinoamericana. n-14.              
Agosto/2013. p. 326. 
68 FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.109-110. 
69 FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.110. 
70ALMEIDA, Gláucia Regina. HEILBORN, Maria Luiza. Não somos mulheres gays: identidade lésbica na visão              
de ativistas brasileiras. Revista Gênero. 2008. Niterói, v. 9, n. 1, p. 225-249, 2. sem.. p. 229. 
71 CARVALHO, Mário; CARRARA, Sérgio. Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do                
movimento de travestis e transsexuais no Brasil. Sexualidad, salud y sociedad, Revista Latinoamericana. n-14              
- agosto 2013. p. 332. 
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porcentagem de apenas 1% no mesmo . O termo transexual, apesar de ter maior debate a               72

partir dos anos 2000, já surgia em debates e discussões nos próprios encontros anteriores do               

EBGLT, principalmente no âmbito das travestis, transexuais e transgêneros.  73

O encontro aconteceu no hotel onde militantes fora de São Paulo estavam hospedados e              

terminou com uma passeata até a Praça Roosevelt, a qual segundo militantes presentes foi              

emocionante, e inspirou a passeata anual do atual Orgulho LGBTQ+ como conta a drag queen               

Kaká di Polly em entrevista à Vice : 74

 

[...] Essa parada foi marcada pelos militantes que tinham resolvido fazer uma            
parada gay em São Paulo, que era o Roberto de Jesus, o Lázaro, outros              
meninos e eu, resolvemos fazer. Combinamos com todo mundo e foi bem            
estruturado, teve reunião, aquela coisa toda. Conseguimos um carro de som,           
teve uma faixa enorme, colocamos faixas num caminhão. [...] Fomos todos           
pra lá, nos encontramos duas horas da tarde. [...] Devia ter umas duas mil              
pessoas, se não mais. Aquela falação, todo mundo fazendo discurso. 
[...] A polícia chegou e achou que ia ser bagunça, não sei o que, e falaram                
que ia ficar parado, como uma manifestação. [...] Eu fui lá na frente, onde              
começava a rua, eu estava com uma bandeira oficial do Brasil e a polícia              
olhando pra mim, aí eu fui ficando nervosa e pus a mão no peito e fingi que                 
eu caí, me joguei no chão. [...] Juntou um monte de gente em volta de mim,                
aquele monte de polícia, chamaram uma ambulância, querendo levar pro          
hospital e eu falando que não, pedi meu remédio que tava com o meu              
marido. O trânsito parou. Literalmente parou e eu no meio da avenida,            
fazendo aquela cena pra levantar. Nisso, o Beto entendeu a deixa, eu tinha             
falado que ia me jogar e pra ele sair voado. (DI POLLY. VICE. 2016.) 
 

Ainda em 1997 uma vitória para as pessoas transexuais se realiza diante as cirurgias de               

redesignação de sexo que não são mais consideradas crimes de mutilação, inicia-se então as              

cirurgias experimentais que geram vínculos de militantes do Coletivo Nacional de           

Transexuais com setores da academia, o que causou diversas mudanças nas políticas públicas             

da saúde em relação à população transexual diferenciando essa identidade da travesti. No             75

72  FACCHINI, Regina. O movimento homossexual no Brasil. Cad. AEL, v.10, n.18/19, 2003. p.110. 
73 CARVALHO, Mário; CARRARA, Sérgio. Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do                
movimento de travestis e transsexuais no Brasil. Sexualidad, salud y sociedad, Revista Latinoamericana. n-14              
- agosto 2013.  p. 331-333. 
74 NAÍSA, Letícia. Relembramos como foi a primeira Parada LGBT no Brasil. Vice. 2016. Disponível em: 
<https://www.vice.com/pt_br/article/pge47g/primeira-parada-lgbt-do-brasil> Acesso em: 03 nov. 2019. 
75 CARVALHO, Mário; CARRARA, Sérgio. Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do                
movimento de travestis e transsexuais no Brasil. Sexualidad, salud y sociedad, Revista Latinoamericana. n-14              
- agosto 2013. p. 342. 
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fim dos anos 90, e início dos anos 2000 o termo “identidade de gênero” passa a ser utilizado                  

para separar, então, lésbicas, gays, bissexuais de travestis e transexuais.  76

A denominada “terceira onda” ficou então marcada pela forte ação política dos            

movimentos, a inclusão e visibilidade de movimentos que lutavam por causas semelhantes.            

Porém, esses movimentos possuíam suas diferenças como, por exemplo, o movimento lésbico            

e o movimento travesti e transexual que lutavam por formas de visibilidade distintas. A              

bissexualidade passou a ter pouca, porém considerável, visibilidade nos encontros sendo           

citada nas contagens e o termo “transgender” deu início a um novo termo no Brasil, o                77

transgênero. Assim como a Teoria Queer – que chegou na academia brasileira na década de               

90 e teve uma visibilidade maior a partir dos anos 2000 – mais tarde também obteve a                 

percepção do não pertencimento à categoria binária hetero/homossexual/lésbico/bissexual.  

Os movimentos LGBTQ+ seguem crescendo, tendo hoje em dia, cerca de 40 sílabas             

para indicar a inclusão. Por mais que tais siglas, raramente sejam discutidas e haja um               

silenciamento e certa invisibilidade, elas estão presentes, e cada vez mais a sociedade e as               

pessoas aprendem a lidar com as identidades de gênero e as orientações sexuais mesmo que a                

problemática interna dos movimentos, infelizmente, não deixe de acontecer. A invisibilidade           

bissexual e as acusações de serem “em cima do muro” existem há tempos, assim como as                

atuais pansexualidade, a assexualidade e o gênero fluído, termos pouco discutidos ou até             

mesmo não levados a sério em nossa sociedade. De fato, historicamente, fomos capazes de              

ver que a visibilidade gay prevalecia diante as outras minorias do mesmo núcleo, algo que               

ainda é muito atual. Contudo, tanto na academia quanto no âmbito social, cultural e político               

outras letras da sigla LGBTQ+ vem surgindo, aparecendo e sendo discutidas sem deixar de              

lado, claro, toda a história, visibilidade e importância do movimento homossexual masculino.  

 

 

 

 

 

76 CARVALHO, Mário; CARRARA, Sérgio. Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do                
movimento de travestis e transsexuais no Brasil. Sexualidad, salud y sociedad, Revista Latinoamericana. n-14              
- agosto 2013. p.333. 
77 Termo que surgiu com a presença de militantes estrangeiras como, por exemplo, Camille Cabral que 
argumentava a necessidade de inclusão das travestis. Ibid. 
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2.  A HISTÓRIA LGBTQ+ NA ÁSIA E NA REPÚBLICA DA COREIA  

 

O continente asiático, conhecido por sua história milenar, foi local de “estranheza” desde             

quando a primeira tropa europeia se deparou com a Índia, sob o comando de Vasco da Gama,                 

em 1498. Mais tarde, relatos de jesuítas, no século XVII , já presentes em locais como China                78

e Japão, confirmaram que as diferenças perante a "sociedade não civilizada", caracterizada            

desta forma por não se encaixar na ideologia de superioridade europeia, acontecia, não só pela               

diferença cultural, mas também pelas questões políticas e sociais destes locais recém            

invadidos pelos europeus. Complementar à estas questões destaca-se a sexualidade, algo que            

também chamou a atenção dos ocidentais no continente asiático em diversas regiões.  

Neste capítulo retrato a história de práticas homossexuais, bissexuais, lésbicas e travestis            

na Ásia, que anterior à repressão ocidental era algo considerado comum e natural. Diversas              

questões, principalmente políticas, fizeram com que, a partir do século XX a ideologia das              

sexualidades fosse não só silenciada, como também punida em grande parte da Ásia.             

Atualmente, poucos, mas significativos, países da Ásia erguem as esperanças no continente            

devido a seu progresso nas questões LGBTQ+, como é o caso do Taiwan que, em março de                 

2019, se tornou o primeiro país da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.                 

Em contrapartida, países como Irã e Paquistão criminalizam tais questões com penas de             

chibatadas ou de morte, o que é algo que preocupa os Direitos Humanos.  

Aqui, trago uma breve história sobre as sexualidades e suas práticas anteriores à chegada              

dos viajantes, do Cristianismo e das tropas europeias no Ocidente, dando enfoque à República              

da Coréia trazendo sua história LGBT+ e a luta dos movimentos, os quais se tornaram               

relativamente visíveis a partir da década de 1990.  

 

 

2.1 A história LGBTQ+ na Ásia: China e Japão. 

 

78 O jesuíta Matteo Ricchi escreveu sobre os chineses por volta de 1610 falando que o povo chinês era miserável                    
por praticar coisas ‘não naturais’ e vergonhosas, estas que não eram proibidas ou repreendidas pela lei, não eram                  
consideradas ilícitas e aconteciam em público. DYNES. Wayne R., DONALDSON, Stephen. Asian            
Homossexuality. Volume III. Garland Publishing, Inc.: Nova York e Londres. 1992. p. vii, Introdução.  
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Os estudos sobre a homossexualidade no Oriente, segundo os editores do livro “Asian             

Homossexuality”, Wayne R. Dynes e Stephen Donaldson, iniciaram-se em 1886, com um            

anexo escrito pelo Sir Richard Burton ao traduzir do árabe para o inglês a coleção “One                

Thousand and One Night”, livro clássico que conta a história, por exemplo, de "Ali Babá e Os                 

Quarenta Ladrões". Neste anexo, Burton fala sobre pederastia , e apresenta sua teoria da             79

chamada “Sodastic Zone”, que consiste na existência de uma região geográfica, que inclui             

grande parte da Ásia, onde a pederastia é tolerada.   80

Contudo, anterior a colonização europeia, as práticas sexuais na Ásia, eram comuns desde             

que os status sociais e as diferenças de idades fossem mantidas. Anterior a implementação –               81

ou a tentativa forçada – do Cristianismo no continente, tais práticas eram tidas como naturais,               

tanto para praticantes do mesmo sexo, quanto para pessoas de sexos opostos , como, por              82

exemplo, no Japão onde a relação sexual entre o aprendiz e o Samurai era vista como uma                 

forma lealdade, fazendo parte da obrigação e dever do primeiro. Tal acontecimento não era,              

de fato, comum, porém, ao ocorrer, era visto com normalidade perante a cultura em que estas                

pessoas estavam inseridas.  83

No século XVII, os cristãos acusavam o Islamismo, que se expandia de maneira veloz              

principalmente pela região da Península Arábica, de tolerar práticas sodomitas, o que, para             

eles era considerado um grande pecado. No século XVI, com as grandes explorações             84

marítimas portuguesas, o conhecimento acerca da sexualidade asiática se tornou ainda mais            

79Pederastia e Sodomia são termos muito utilizados antes dos atuais termos como por exemplo, a               
homossexualidade, na Ásia a pederastia era muito comum entre a maioria dos povos, sendo visto, algumas das                 
vezes, como obrigações - o que era o caso dos samurais e seus aprendizes. Pederastia era algo comum para se                    
referir a relações sexuais de homens do mesmo sexo em uma historiografia em que a realidade lésbica ou                  
transsexual era, praticamente, inexistentes. 
80 Tal teoria surgiu após sua experiência enquanto oficial colonial britânico na região onde hoje se encontra o                  
Paquistão. Lá Burton teve conhecimento de tal prática sexual e desenvolveu seu interesse sobre essa expressão                
da sexualidade.DYNES. Wayne R., DONALDSON, Stephen. Asian Homossexuality. Volume III. Garland           
Publishing, Inc.: Nova York e Londres. 1992. p. ix, Introdução. 
81 Os status sociais na Ásia advêm do Confucionismo, um sistema filosófico e ético - comumente chamado de                  
doutrina, teoria ou pensamento - que se tornou oficial na China durante a Dinastia Han e que possui cinco tipos                    
de relações, estas consideradas cardinais, compostas por: soberano e ministros, pai e filho, marido e mulher,                
irmãos mais velhos e mais novos e amigos. Estas relações possuem qualidades que são distribuídas em: “Pai –                  
magnanimidade; Filho – piedade filial; Irmão mais velho – bondade; Irmão mais novo – respeito; Marido –                 
retidão; Mulher – respeito; Soberano – benevolência; Ministros – lealdade”. GONÇALVES, Arnaldo. Os             
Valores Asiáticos e os Direitos Humanos.  Política internacional. nº27. Fevereiro de 2005. p.152.  
82 LOOS, Tamara. Transnational Histories of Sexualities in Asia. American Historical Review. 2009. p.1317.  
83 Ibid. p.1321. 
84 DYNES. Wayne R., DONALDSON, Stephen. Asian Homossexuality. Volume III. Garland Publishing, Inc.:             
Nova York e Londres. 1992.. p. vii, Introdução. 
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evidente atraindo, de uma forma negativa, a atenção dos europeus cristãos que rapidamente             

começaram suas iniciativas contra o que julgavam como pecado. Como é o exemplo do              

clérigo italiano que, utilizando a passagem bíblica de “Ló e os Homens de Sodoma” e um                85

texto sobre a total destruição por “luxúrias perversas” – o que, claramente, apenas reforçava o               

texto bíblico – tentaram persuadir os chineses a se arrependerem por suas práticas sexuais              

entre pessoas do mesmo sexo. Mais tarde, missionários, professores e o governo europeu             

tentaram coisas parecidas, pegando como exemplo o clérigo italiano, nas áreas às quais             

colonizaram.  86

Na China e Japão, os relatos referentes à história das sexualidades são mais constantes se               

comparados com o restante da Ásia. Neste primeiro, a documentação acerca do            

comportamento homossexual e bissexual tem início no período anterior a Cristo, mais            

precisamente na dinastia Zhou, ocorrida de 1027 até 221 a.C., onde comportamentos            

bissexuais eram muito comuns. Os documentos na Dinastia Han (25 a.C - 220 d.C), Dinastia               

Song (960 - 1279) e na Dinastia Ming (1368-1644) apenas reforçam tal comportamento,             

principalmente com a literatura homoerótica  que teve uma grande presença nesta última.  87 88

A dicotomia de gêneros e a diferença de idades refletiam nos papéis sexuais, homens              

mais novos e considerados “afeminados” que eram tidos como passivos, algo que diferenciava             

de outras tradições, pois nestas os “papéis” se alteravam, principalmente após os garotos             

assumirem a maior idade. A norma, segundo esses autores, era apenas uma: independente de              

com quem os chineses casassem – pessoas do mesmo sexo ou não – todos deveriam fazê-los                

enquanto adultos, e a partir daí criarem crianças para prosseguir com a família, e um bom                

exemplo disso aconteceu no século XIX onde casamentos lésbicos ocorreram na província de             

Guangzhou.  89

85 A passagem bíblica de Ló, é encontrada em Gênesis 19: 1-38. Ela fala sobre os pecadores da cidade de                    
Sodoma e Gomorra, cidades que são destruídas pelos anjos devido aos pecados do povo. Ambas as cidades são                  
consideradas corrompidas, há citação ao desejo dos homens da cidade para terem relações com os anjos, assim                 
como há relações sexuais entre pai e filhas. GÊNESIS. Bíblia Sagrada. Sociedade Bíblica Católica Internacional               
e Paulus: São Paulo. 1990. p. 31-32.  
86 DYNES. Wayne R., DONALDSON, Stephen. Asian Homossexuality. Volume III. Garland Publishing, Inc.:             
Nova York e Londres. 1992. p. viii, Introdução. 
87 O termo homoerótico se refere a atração sexual entre pessoas do mesmo sexo.  
88 Ibid. xiii. 
89 DYNES. Wayne R., DONALDSON, Stephen. Asian Homossexuality. Volume III. Garland Publishing, Inc.:             
Nova York e Londres. 1992. xiii. 
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No Japão, por sua vez, as práticas homossexuais e bissexuais eram mais comuns. Além               

da extensa literatura e outras formas artísticas de representações, documentos mostravam que            

tais atos aconteciam e eram naturais como, por exemplo, as relações sexuais entre os monges               

budistas e seus acólitos, chamados de chigos e dos Samurais e seus pajens. A relação sexual                90

entre Samurai e os jovens pajens e aprendizes, era considerada uma prova de lealdade, sendo               

encorajada e fazendo parte de suas obrigações, porém, apesar disso, ainda assim os Samurais              

mantinham relações com mulheres, fazendo com que a presença de comportamentos           

bissexuais estivessem presentes desde o período Tokugawa (1600-1868).   91

A imposição de normas Ocidentais perante aos costumes Orientais, com variados graus            

de nuance, mas principalmente inspirados pela norma heterossexual monogâmica da Era           

Vitoriana, foi responsável por deslegitimar as variações sexuais locais, algo que ocorreu,            

principalmente nos séculos XIX e XX, em que a colonização se tornou mais intensa e os                

regimes coloniais aumentaram sua capacidade administrativa perante seus domínios em          

continente asiático. Neste período se tornou essencial a imposição de normas sexuais e de              

gênero, consideradas civilizadas, estas que ocorreram por meio de leis, coerções ou pressões             

morais que alteraram drasticamente a visão oriental sobre, principalmente, as sexualidades.   92

 

 

2.2. A História LGBTQ+ na República da Coreia.  

 

 

Assim como em outros países da Ásia, a República da Coreia também possui registros              

milenares acerca das sexualidades e, principalmente, da homossexualidade e bissexualidade.          

Ainda em concordância à outros países, raros são os casos de relacionamentos lésbicos ou              

bissexuais envolvendo mulheres, prevalecendo a homossexualidade e bissexualidade entre os          

homens da nobreza, como era o exemplo dos chamado Hwarang.  

Durante a Dinastia Silla (57a.C.-935d.C), as práticas homossexuais e bissexuais eram           

muito comuns, principalmente entre os nobres. Os Hwarang, eram filhos de nobres escolhidos             

90 DYNES. Wayne R., DONALDSON, Stephen. Asian Homossexuality. Volume III. Garland Publishing, Inc.:             
Nova York e Londres. 1992. xiv. 
91 LOOS, Tamara. Transnational Histories of Sexualities in Asia. American Historical Review. 2009. p.1321. 
92 Ibid. p.1315. 
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por eleições populares, líderes do grupo militar da Dinastia, que tinham como papel lutar              

contra o inimigo em comum e promover o bem estar social aumentando o poder nacional.               93

Juntamente com a lealdade, justiça pela nação e o destemor, os Hwarang possuíam cinco              

mandamentos que concomitantemente formavam seus princípios básicos, sendo eles: servir o           

rei com lealdade; servir os pais com piedade; ser fiel a amigos; nunca se retirar em batalha e                  

preservar a vida quando possível.  94

Porém, estes homens, também eram vistos com êxtase e erotismo. Diversos são os relatos              

amorosos na literatura, principalmente nas poesias de Silla, tanto de Hwarangs quanto de             

nobres, sobre suas relações. No tradicional livro Sam-Guk-Yu-As (1206–1289), que detalha a            

história coreana, diversas são as referências sobre os Hwarang, dentre elas um poema escrito              

pelo Hwarang sênior Taemara, durante o reinado do rei Hyoso (692–702), o qual fala sobre               95

a saudade de Taemara por um lorde, onde o mesmo deseja encontrá-lo novamente:  

 

Canção de saudade do menino das flores Taemara 
O mundo inteiro chora tristemente 
A primavera que parte. 
Lança de rugas 
Seu rosto outrora bonito, 
Pelo espaço de relance 
Que possamos nos encontrar novamente. 
Senhor Lorde, que esperança para o meu coração ardente? 
Como posso dormir no meu casebre no beco?  

96

 
 

Contudo, não há apenas os Hwarang como exemplos de práticas homossexuais e            

bissexuais. Reis de diversas dinastias coreanas também são grandes exemplos: o Rei            

Mokchong, da dinastia Goryeo, que reinou de 997 a 1009, era conhecido por suas relações               

com homens ; o Rei Chungseon, que teve seu primeiro reinado em 1298 e depois em               97

93 KIM, Young-Gwan. HAHN, Sook-Ja. Homosexuality in ancient and modern Korea. Culture, Health &              
Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care. República da Coreia. v.8, n.1. 2006.               
p.61. 
94 Ibid.  
95 Ibid. 
96 Tradução do poema originalmente encontrado por mim em inglês: “The whole world weeps sadly/ The 
departing Spring./ Wrinkles lance/ Your once handsome face, / For the space of a glance/ May we meet again./ 
Fair Lord, what hope for my burning heart?/ How can I sleep in my alley hovel?“ O poema é originalmente 
escrito em hangul, língua oficial coreana, foi traduzido para o inglês, onde o encontrei, e aqui traduzo para o 
português.  
97 NAARANOJA, Kata R. South Korean University Students’ Attitudes toward Homosexuality and LGBT             
Issues. Tese (Mestrado em Estudos do Leste) Universidade de Helsinki. 2006. p. 11. 
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1308-313, da dinastia Goryeo, também possui relatos sobre uma longa relação que teve com              

um homem chamado Weonchung. Outros relatos citam, também, o Rei Kongmin, famoso            98

por suas pinturas na dinastia Goryeo, dizendo que o mesmo possuía relações sexuais com seus               

guardas pessoais.   99

Anterior aos reis citados, um dos primeiros relatos da história coreana, se trata do Rei               

Hyegong, da dinastia Silla, que assumiu o trono aos 8 anos, em 765, após a morte do pai, e foi                    

morto por seus subordinados em 780. Hyegong, dizia que havia nascido com um espírito              

feminino e preferia a companhia de homens , suas atitudes eram femininas, e ele era descrito               100

como um homem pela aparência, mas como mulher por natureza. O rei foi morto aos 23 anos,                 

na idade ocidental, devido a não aceitação de seus subordinados diante sua ‘feminilidade’.  101

Apesar de pouco citados, relações entre mulheres também existiram na Coreia antiga.            

Relatos durante a dinastia Joseon, mais precisamente durante o reinado do Rei Sejong, que              

durou de 1418 à 1450, falam sobre sua nora, esta que foi banida da nobreza, tendo seu título                  

revogado, por ter tido relações com sua servente.  102

Durante o período colonial japonês, de 1910 a 1945, relatos em jornais sobre uma              

subcultura gay e lésbica levantavam a existência dos grupos no país. A Yoyunhoe, uma              

associação de taxistas lésbicas que prezavam pela independência econômica e pelos laços            

familiares entre si, que existiu nos anos 60, fazendo parte dessa subcultura. Havia também              

uma cultura gay em regiões da República da Coreia, como era o exemplo de Nagwon-dong,               

um bairro de Seul, que possuía um salão denominado “‘P’ Theatre”, o qual servia de local de                 

encontro para que homens gays se conhecessem. Mas foi a partir dos anos 80 e 90, do século                  

XX, que a região passou a ganhar mais notoriedade entre pessoas que começavam a              

compreender e se identificarem com o que, antes, era tido, através de uma concepção              

generalizada, como um fenômeno ocidental.  103

98 NAARANOJA, Kata R. South Korean University Students’ Attitudes toward Homosexuality and LGBT             
Issues. Tese (Mestrado em Estudos do Leste) Universidade de Helsinki. 2006. p.11 
99 Ibid. 
100 Ibid. p. 10. 
101 HOMOSSEXUALITY in the Korean Historical Record. Utopia Ásia. Disponível em: 
<https://www.utopia-asia.com/korlife2.htm> Acesso em: 19/09/2019. 
102NAARANOJA, Kata R. South Korean University Students’ Attitudes toward Homosexuality and LGBT            
Issues. Tese (Mestrado em Estudos do Leste) Universidade de Helsinki. 2006. p. 13. 
103 KIM, Hyun-young Kwon.; CHO, John (Song Pae). The Korean Gay and Lesbian Movement 1993-2008:               
From ‘Identity’ and ‘Community’ to ‘Human Rights,’. In South Korean Social Movements: From             
Democracy to Civil Society. eds. Gi-wook Shin and Paul Chang. Nova Iorque. 2010. p. 210. 
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Os termos utilizados até meados da década de 90, na República da Coreia, eram              

diferentes dos que, na mesma época, eram utilizados na cultura ocidental. Dos termos             

estrangeiros, havia o uso de gay e homo, o primeiro era utilizado para definir pessoas trans, e                 

o segundo, por sua vez, era utilizado para homens que possuíam relações sexuais com outros               

homens. Dos termos locais, byeontae, iban e dongseong-ae, se tornaram os mais utilizados e              

permanecem até os dias atuais. O primeiro, em tradução literal do inglês, possui três              

significados: anormal, anomalia e desviante , e refere-se a qualquer identidade ou           104

comportamento que fuja da normatividade heterossexual padrão coreana fortemente imposta a           

partir do século XX e influenciada por questões políticas, econômicas e religiosas ocidentais.             

O segundo termo, iban tem como tradução “segunda classe” e é utilizado, principalmente,             105

por ativistas gays e lésbicas coreanos, pois é o exato oposto a palavra ilban, que pode ser                 

traduzida como “primeira classe” ou “normal”. O terceiro termo, por sua vez, dongseong-ae             

ou tongsongyonaeja é o termo que, atualmente, é mais utilizado e em tradução literal do               

inglês significa “amor do mesmo sexo” ou “amantes do mesmo sexo”.  106

Nos anos 80, a República da Coreia se deparou com o surgimento da AIDS onde os                

homossexuais foram culpabilizados, o homem gay passou a ser entendido como o causador de              

uma doença social, mental e física. Contudo, pesquisas mostraram que o vírus da HIV/AIDS              

foi inicialmente encontrado em prostitutas, estas que faziam parte da principal fonte de             

rendimento dos soldados americanos em território sul-coreano.  107

Havia, e não é incomum perceber que isso está preso nos estigmas sul-coreanos até os                

dias atuais, uma grande desinformação acerca da homossexualidade. As sexualidades de gays,            

lésbicas e bissexuais eram fortemente vistas como uma escolha, onde as pessoas podiam             

104 Em “‘South Korean University Students’ Attitudes toward Homossexuality and LGBT Issues,” de Kata R.               
Naaranoja, o termo byeontae está traduzido para o inglês como “abnormal, anomaly, deviant”. NAARANOJA,              
Kata R. South Korean University Students’ Attitudes toward Homosexuality and LGBT Issues. Tese             
(Mestrado em Estudos do Leste) Universidade de Helsinki. 2006. p. 15. 
105 No texto de Naaranoja, iban está traduzido como “second class”, ilban está como “first-class and normal or                  
general” Ibid. 
106 Dongseong-ae é utilizado por Naaranoja e tem como tradução do inglês: “same-sex love.”. Por sua vez o                  
termo tongsongyonaeja é utilizado pelos autores Kim Kwon Hyun-young e Cho John (Song Pae) e é traduzido                 
para o inglês como “same-sex lover”. NAARANOJA, Kata R. South Korean University Students’ Attitudes              
toward Homosexuality and LGBT Issues. Tese (Mestrado em Estudos do Leste) Universidade de Helsinki.              
2006. p. 15.; KIM, Hyun-young Kwon.; CHO, John (Song Pae). The Korean Gay and Lesbian Movement                
1993-2008: From ‘Identity’ and ‘Community’ to ‘Human Rights,’. In South Korean Social Movements:             
From Democracy to Civil Society. eds. Gi-wook Shin and Paul Chang. Nova Iorque. 2010. p. 210.  
107 NAARANOJA, Kata R. South Korean University Students’ Attitudes toward Homosexuality and LGBT             
Issues. Tese (Mestrado em Estudos do Leste) Universidade de Helsinki. 2006. p. 14. 
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“escolher” ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo ou não, podendo parar assim que               

quisessem e caso não o fizessem, eram consideradas rebeldes. Isso passou a mudar, a partir               108

dos anos 90 quando as sexualidades passaram a ser não só debatidas como estudadas.  

O primeiro grupo lésbico da República da Coreia, chamado Sappho, surgiu em 1992 por              

uma lésbica africana-americana chamada Toni. Ela fazia parte do exército militar americano            

no país e foi a responsável por certas manifestações importantes para os movimentos             

LGBTQ+. Após colocar um anúncio nos jornais ‘The Korea Times’ e ‘The Korea Herald’,              

Toni fez o mesmo em bancos de informações da U.S.O (United Services Organization), para              

militares americanos na República da Coreia. Toni obteve 8 respostas, dentre essas houveram             

3 lésbicas sul-coreanas e 1 homem coreano-americano gay de nome Chang Genesuk.  109

Chang, quem esteve visitando um grupo gay no Japão, o OCCUR (Japan Association for              

the Lesbian and Gay Movement), e possuía um passado na ILGA (International Gay and              

Lesbian Association), como trabalhador em 1993, no caminho para os Estados Unidos, visitou             

a República da Coreia e se inspirando na situação de gays e lésbicas que se encontravam                

engajados na prevenção à AIDS, criou a primeira organização de gays e lésbicas no local, a                

Ch’ondoghoe. Contudo, com a divergência de ideias e o forte sexismo dos homens gays sob               110

as mulheres lésbicas, as mesmas se sentiam frustradas devido aos privilégios acerca dos             

projetos homossexuais. O grupo se separou semanas depois em duas novas organizações: a             

Ch’in’gusai ("Entre Amigos"), em fevereiro de 1994 e a primeira organização lésbica da             

República da Coreia, a Kirikkiri (“Entre Nós”), em novembro de 1994 .  111

A Kirikkiri, diferentemente da Ch’in’gusai demorou nove meses para surgir, e a            

influência do papel da mulher na cultura coreana, de certo, influenciou tal acontecimento. A              

sociedade coreana moderna e pré-moderna vê as lésbicas de maneira muito mais negativa do              

que os homossexuais, pois para a mesma estas mulheres estão recusando o dever feminino de               

casar, procriar e manter uma família. Apesar das obrigações filiais para os homens serem              

108 INAARANOJA, Kata R. South Korean University Students’ Attitudes toward Homosexuality and            
LGBT Issues. Tese (Mestrado em Estudos do Leste) Universidade de Helsinki. 2006. p.14. 
109 KIM, Hyun-young Kwon. CHO, John (Song Pae). The Korean Gay and Lesbian Movement 1993-2008:               
From ‘Identity’ and ‘Community’ to ‘Human Rights,’. In South Korean Social Movements: From             
Democracy to Civil Society. eds. Gi-wook Shin and Paul Chang. Nova Iorque. 2010. p. 211. 
110 CHO, Song Pae. Faceless Things: South Korean gay men, internet, and sexual citizenship. Dissertação               
de Doutorado em Filosofia na Antropologia. Universidade de Illinois. 2001. p. 38.  
111 KIM, Hyun-young Kwon.; CHO, John (Song Pae). The Korean Gay and Lesbian Movement 1993-2008:               
From ‘Identity’ and ‘Community’ to ‘Human Rights,’. In South Korean Social Movements: From             
Democracy to Civil Society. eds. Gi-wook Shin and Paul Chang. Nova Iorque. 2010. p. 211. 
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forte, para as mulheres a situação é ainda mais severa devido ao seu papel de inferioridade                

perante o homem, algo que vem da filosofia de Confúcio. Muitos são os relatos de mulheres                112

que sofrem de abusos sexuais, revelações forçadas de suas sexualidades, e outras formas de              

lesbofobia; elas também acabam aceitando o papel que lhes é dado pela sociedade, para              

atenderem às expectativas familiares .  113

Com o surgimento de ambas organizações nomes de ativistas gays e lésbicas começaram             

a surgir dando ao movimento certa notoriedade, como é o caso de Suh Dong-jin, Lee               

Jung-woo, e Lee Hye-sol. O grupo gay Ch’in’gusai tinha como principal objetivo criar uma              

cultura gay internamente “saudável”, principalmente em Nagwon-dong, transformando o local          

em uma vizinhança “respeitável” deixando de ser onde casualmente as pessoas iam para fazer              

sexo nos cinemas, saunas, e bares. O grupo Kirikkiri, por sua vez, procurava fortalecer sua               114

base social e política com outras organizações de mulheres coreanas, como por exemplo o              

feminismo, porém tal tentativa era complexa devido às discussões, nos anos 90, sobre a              

mulher as quais envolviam apenas questões sexistas, sendo excludentes com as sexualidades,            

principalmente, a lesbianidade.   115

Mas foi a partir da segunda metade da década de 90 que grupos, organizações e               

associações, ligados às sexualidades, começaram a surgir em grande número e notoriedade na             

República da Coreia. A maioria destes grupos eram de estudantes que estavam em constantes              

mobilizações nos movimentos pró-democracia e que possuíram um papel de extrema           

importância na ação de “dar face a figura do fantasma da homossexualidade” . Suh             116

Dong-Jin e Lee Jung-Woo, dois estudantes de renomadas universidades, a Universidade de            

Yonsei e a Universidade Nacional de Seul, respectivamente, são grandes exemplos, pois se             

112 “Para Confúcio, responsável pela criação da filosofia conhecida como Confucionismo, “O lugar do indivíduo 
na sociedade é regulado por cinco relações: entre o senhor e o servo, entre o pai e o filho, entre o esposo e a 
esposa, entre o irmão mais velho e o irmão mais novo, entre o amigo mais velho e o amigo mais novo. É vital 
para a saúde da sociedade que essas relações sejam corretamente formadas. Conceitos como piedade filial, 
respeito e reverência são importantíssimos na concepção do Mestre Kung.” CORDEIRO, Ana Lúcia Meyer. 
Taoísmo e Confucionismo: duas faces do caráter chinês. Sacrilegens - Revista dos Alunos do Programa de 
Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF. Juiz de Fora. v. 6, n.1. 2009. p.9. 
113 NAARANOJA, Kata R. South Korean University Students’ Attitudes toward Homosexuality and LGBT             
Issues. Tese (Mestrado em Estudos do Leste) Universidade de Helsinki. 2006. p. 16-17. 
114 CHO, Song Pae. Faceless Things: South Korean gay men, internet, and sexual citizenship. Dissertação               
de Doutorado em Filosofia na Antropologia. Universidade de Illinois. 2001. p.38.  
115 KIM, Hyun-young Kwon.; CHO, John (Song Pae). The Korean Gay and Lesbian Movement 1993-2008:               
From ‘Identity’ and ‘Community’ to ‘Human Rights,’. In South Korean Social Movements: From             
Democracy to Civil Society. eds. Gi-wook Shin and Paul Chang. Nova Iorque. 2010. p. 212. 
116 Termo utilizado por Cho Song Pae, em Faceless Things: South Korean gay men, internet, and sexual                 
citizenship. p. 38. 
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tornaram os primeiros representantes de assuntos gays na esfera pública, sendo responsáveis            

por começarem movimentos gays e lésbicos - estes últimos com ajudas de feministas - no               

campus.  117

Após o colapso do bloco soviético e um declínio nos movimentos pós-democracia, Lee e              

Suh se uniram com jovens estudantes ativistas feministas que trabalhavam em diversas            

manifestações sociais para o cotidiano, incluindo o “Festival de Políticas Sociais”, que trazia             

para a discussão assuntos como o corpo feminino, estupros no campus de Yonsei, família,              

lesbianidade, entre outros. E após a edição de 1995 diversos grupos começaram a surgir em               

universidades, inspirados por esse ambiente, como por exemplo os grupos: Come Together, na             

Universidade de Yonsei, o Num 001, na Universidade Nacional de Seul, o Hwarang na              

Universidade de Kunkook e o Saram e Saram na Universidade da Coreia. Os representantes              

desses grupos, juntamente com Lee e Suh se tornaram celebridades, sendo convidados a             

participarem de talkshows, programas de rádio e palestras universitárias, o que foi essencial             

para a retirada do estigma de que, grupos como estes, eram “grupos de sexo”.  118

Suh Dong-Jin, ainda na mesma década, se tornou pioneiro em um novo campo de estudos               

chamado Songjongchi (política sexual), com forte influência do livro “História da           

Sexualidade, Vol. I”, de Michel Foucault. Usando-o como estrutura para que a sexualidade             

fosse entendida como um construto discursivo, Suh ajudou a reinterpretar a sexualidade e             

inaugurar um período de política sexual.  119

A internet nos anos 90 se tornava um fenômeno global, e na República da Coreia, não foi                 

diferente, o uso da mesma se tornou essencial para a troca de informações, debates, e o                

crescimento do movimento LGBTQ+ no país. O Bulletin Board Sistems (BBS), um sistema de              

computador com recursos de bate-papos e fóruns textuais, se tornou muito utilizado ao redor              

do mundo, e para os gays, bissexuais e as lésbicas, na República da Coreia, se tornou, de certo                  

modo, um refúgio. Os usuários, podendo interagir entre si, discutiam de tudo, diversos eram              

os assuntos e eles iam desde HIV/AIDS à encontros pessoais. Estes grupos onlines permitiam              

117 KIM, Hyun-young Kwon.; CHO, John (Song Pae). The Korean Gay and Lesbian Movement 1993-2008:               
From ‘Identity’ and ‘Community’ to ‘Human Rights,’. In South Korean Social Movements: From             
Democracy to Civil Society. eds. Gi-wook Shin and Paul Chang. Nova Iorque. 2010. p. 212. 
118 KIM, Hyun-young Kwon.; CHO, John (Song Pae). The Korean Gay and Lesbian Movement 1993-2008:               
From ‘Identity’ and ‘Community’ to ‘Human Rights,’. In South Korean Social Movements: From             
Democracy to Civil Society. eds. Gi-wook Shin and Paul Chang. Nova Iorque. 2010. p. 212. 
119 Ibid. p. 213. 
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não só que os usuários contassem suas histórias e revelassem suas experiências, mas também              

que houvesse uma maior organização dos grupos e acesso a notícias e artigos sobre o assunto.  

O primeiro site gay da República da Coreia, o Exzone, surgiu da insatisfação de um dos                

usuários do BBS, cujo o nome de usuário era “Joong-Jun”. Insatisfeito com a política dos               

servers do sistema do BBS, os quais não permitiam aos gays e lésbicas a postagem de suas                 

auto apresentações, Joong-Jun criou um dos sites gays mais famosos dos anos 90 que              120

permitia que gays se conectassem uns com os outros como eles mesmos, ao redor do mundo.                

Eles podiam mudar seus nicknames a vontade, o que lhes dava uma maior liberdade tanto para                

entrarem em discussões quanto para marcarem encontros anônimos. Um dos princípios do site             

era a ideia de “Open Meetings” que prezava pela comunicação honesta e criava uma base               

familiar, chamada de “Família Exzone”, onde compartilhavam de tudo.   121

Ainda em 1997, os movimentos gays e lésbicos passaram a ir às ruas em massa, o que fez                  

com que o ativismo offline crescesse. Uma de suas primeiras reuniões públicas aconteceu             

quando gays e lésbicas protestaram no parque de Tapgol, contra livros escolares que falavam              

sobre a homossexualidade. Nestes, era afirmado que a mesma era uma das causas da AIDS,               

como nos mostram Kim Kwon Hyun-Young e Cho John (Song Pae): 

 

Por exemplo, de acordo com um livro, "Com o crescimento da Aids,            
homossexualidade (tongsongyonae), prostituição, violência sexual, drogas,      
etc., o colapso da moral sexual está causando problemas sociais". Outro livro            
afirmou: "O amor e o sexo entre membros do mesmo sexo são responsáveis             
por vários efeitos colaterais, incluindo a AIDS. (KIM e CHO. 2010. p.216.)           

 
122

 

A manifestação contou com discursos, distribuições de panfletos para a conscientização           

contra as afirmações feitas pelo livro, e cartazes com o escrito “Queer com Orgulho” e               123

“Silêncio=Morte”. As pessoas presentes escondiam suas identidades, estando muitos com          

chapéus e óculos escuros, nem mesmo os fotógrafos foram capazes de fotografá-los mesmo             

120 KIM, Hyun-young Kwon.; CHO, John (Song Pae). The Korean Gay and Lesbian Movement 1993-2008:               
From ‘Identity’ and ‘Community’ to ‘Human Rights,’. In South Korean Social Movements: From             
Democracy to Civil Society. eds. Gi-wook Shin and Paul Chang. Nova Iorque. 2010. p. 214. 
121 Ibid. 
122 Tradução em português do trecho em inglês: “For instance, according to one textbook, "With the growth of 
AIDS, homosexuality (tongsongyonae), prostitution, sexual violence, drugs, etc., the collapse of sexual morals is 
causing social problems." Another textbook stated, "Love and sex between members of the same sex are 
responsible for a number of side-effects including AIDS.” 
123 Tradução do inglês da frase “Queer and Proud”. 
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estando extremamente próximos, porém à medida que a manifestação foi progredindo, e após             

passar por Nagwon-dong, várias outras pessoas, que antes estavam assistindo, se uniram à             

manifestação contabilizando um total de 150 pessoas presentes.  

As censuras na última década do século XX, no país, também causaram resistências,             

como, por exemplo, no caso do site Exzone, onde o Comitê de Ética em Informação e                

Comunicações do Ministério da Informação e Comunicações (MIC), bloqueou todos os sites            

de jovens gays e lésbicas sob a justificativa de uma “influência prejudicial”, algo que passou a                

ser definido como cláusula no Ato de Proteção à Juventude. Estes sites passaram a ser               

definidos como obscenos, e assim o acesso de menores passou a ser negado.   124

Devido à esses acontecimentos, Joong-Jun, com a ajuda do ‘Lesbian and Gay Aliance             

Agaist Defamation’ e os Advogados por Democracia, em 2002, entrou em processo contra o              

MIC por bloqueio inconstitucional, depois de três apelos negados, em 2003, o caso foi para a                

Corte Constitucional, onde Joong-Jun perdeu, porém, no ano seguinte, a cláusula foi retirada             

da Lei de Proteção à Juventude, o que foi comemorado pelos movimentos LGBTQ+ da              

República da Coreia por ter sido uma grande vitória.  

A República da Coreia, detentora de uma cultura milenar, viveu a maior parte do tempo               

sob o domínio do Império Chinês ou Japonês, contudo, principalmente no século XX, a              

globalização não só encontrou o país como alterou, de certa forma, aspectos em sua cultura.               

Apesar do Confucionismo ainda presente no país, pudemos ver que o mesmo não foi o               125

responsável pela rejeição às sexualidade. Os diversos conflitos enfrentados, os valores           

ocidentais que foram impostos e as mudanças acerca do julgado como “normal” se             

encontraram com o viés político e econômico, responsáveis, entre muitas coisas, pelo rápido             

desenvolvimento da hoje denominada República da Coreia.  

De fato, há diferenças entre uma cultura dita “tão distante” da nossa, mas a necessidade               

de quebra sobre a distância entre América do Sul e Ásia, Oriente/Ocidente, é necessária. A               

cultura, a política, a economia e outros aspectos são relativamente diferentes, cada qual com              

124 KIM, Hyun-young Kwon.; CHO, John (Song Pae). The Korean Gay and Lesbian Movement 1993-2008:               
From ‘Identity’ and ‘Community’ to ‘Human Rights,’. In South Korean Social Movements: From             
Democracy to Civil Society. eds. Gi-wook Shin and Paul Chang. Nova Iorque. 2010. p.214. 
125 Filosofia de Confúcio,  nascida na China, durante a Dinastia Han (25 a.C - 220 d.C), que se tornou modelo 
em diversos outros territórios orientais. O Confucionismo ensina ao indivíduo o comportamento correto e qual 
seu lugar na sociedade. CORDEIRO, Ana Lúcia Meyer. Taoísmo e Confucionismo: duas faces do caráter chinês. 
Sacrilegens - Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF. Juiz de 
Fora. v. 6, n.1. 2009. p.8. 
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uma história, um envolvimento, um surgimento, aspectos, dentre outros, presentes em todo o             

mundo. Contudo, há também semelhanças, principalmente quando se trata de sexualidades. O            

preconceito, a lgbtq+fobia, e principalmente a existência de uma normatividade heterossexual           

cisgênera imposta pelos europeus, se assemelham bastante quando se é comparado não só ao              

Brasil, mas outros locais, e não é a distância, ou mesmo a “falta de contato constante”, que                 

alteram a assombrosa realidade mundial dos LGBTQ+. 
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3. BRASIL E REPÚBLICA DA COREIA DIANTE OS DIREITOS HUMANOS 

INTERNACIONAIS  

 

 

Neste capítulo trago a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada em 1948 ,            126

pela Organização das Nações Unidas que nos fala que todos os seres humanos são dignos de                

direitos como liberdade, igualdade, direito à vida, segurança pessoal, entre outros que tratarei             

mais à diante. Diante de tal documento, questiono se há, na prática, a utilização destes               

direitos, principalmente para as pessoas LGBTQ+, que mesmo não incluídas em 1948, mais             

tarde tiveram considerações importantes pela própria ONU. Trabalho também com a questão            

dos valores asiáticos, estes que constroem um verdadeiro debate internacional sobre direitos            

humanos e como a cultura deste valor apresenta contrapontos diante os mesmos. Por fim,              

concluo com uma análise crítica onde questiono se os direitos humanos universais, e as              

políticas públicas nacionais, tanto no Brasil quanto na República da Coreia, são, de fato,              

suficientes para que pessoas LGBTQ+ gozem de seus direitos como seres humanos.  

Segundo Norberto Bobbio, os Direitos Humanos nascem em determinadas         

circunstâncias devido a lutas graduais, o que os tornam um produto da História . Dirceu              127

Siqueira e Robson Machado, nos falam que tal concepção é recente na História, tendo como               

marco a Segunda Guerra Mundial e as atrocidades ocorridas diante as minorias onde “a ONU               

foi criada como uma verdadeira liga para a paz mundial”.  128

A Organização das Nações Unidas foi fundada oficialmente em 24 de outubro de 1945,              

contudo diversas organizações internacionais precederam sua história como, por exemplo, a           

126 O texto introdutório, nos diz: “Enunciados pela Organização das Nações Unidas na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou e 
proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos cujo texto, na íntegra, pode ser lido a seguir. Logo 
após, a Assembléia Geral solicitou a todos os Países-Membros que publicassem o texto da Declaração ”para 
que ele fosse divulgado, mostrado, lido e explicado, principalmente nas escolas e em outras instituições 
educacionais, sem distinção nenhuma baseada na situação política ou econômica dos Países ou Estados.” 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. História. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/conheca/historia/> Acesso em: 02 nov. 2019. 
127 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nélson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
128 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. MACHADO, Robson Aparecido. A Proteção dos Direitos Humanos LGBT e os 
Princípios Consagrados Contra a Discriminação Atentatória. Revista de Direitos Humanos e Democracia. 
Editora Unijuí. ano 6, n. 11.2018. p. 171. Disponível em: 
<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/article/view/6814> Acesso em: 03 
nov. 2019.  
 

https://nacoesunidas.org/conheca/historia/
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/article/view/6814
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qual a própria ONU chama de predecessora, a Liga das Nações , que teve seu fim após a                 129

Segunda Guerra Mundial, em 1946, dando lugar, oficialmente a Organização das Nações            

Unidas (ONU). O nome dado a Organização foi ideia do então presidente dos Estados Unidos               

da América, Franklin Roosevelt, e foi utilizado pela primeira vez antes da fundação oficial,              

em 1942, na Declaração das Nações Unidas, onde representantes de 26 países se             

comprometeram a lutar contra as potências do EIXO, na Segunda Guerra Mundial.   130

Atualmente, a ONU conta com a presença de 193 países-membros, que se uniram             

voluntariamente para “trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais” , dentre eles o            131

Brasil, que foi um dos 51 países-membros fundadores da ONU, e a República da Coreia que                

se uniu em 17 de setembro de 1991. E trás a tona, em suas discussões, em diversos                 132

momentos de sua história, os direitos humanos, como é o caso da mais antiga declaração da                

Organização, a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), de 1948, e que traz em              

seu preâmbulo diversas considerações acerca dos direitos humanos fundamentais. 

Mas é apenas em 1994 que a ONU fala sobre direitos dos homossexuais, após um caso                

na Austrália, conhecido como Toonen vs. Australia, onde Nicholas Toonen, um homem            

homossexual, que em 1991, enviou uma queixa ao Comitê de Direitos Humanos sobre a lei               

contra homossexuais na Tasmânia, cidade em que vivia, e que a mesma feria o artigo de                

número 17 do Comitê Internacional de Direitos Civis e Políticos, vinculado ao Conselho de              

Direitos Humanos da ONU, sobre os direitos relacionados à privacidade. Porém, só em 1994              

o Comitê de Direitos Humanos tomou uma atitude reprimindo a lei australiana contra a              

prática homossexual declarando que tais leis violavam os Direitos Humanos. E foi com este              

caso que as leis contra os homossexuais, na Austrália, deixaram de existir.   133

A República da Coreia, por sua vez, entrou como país-membro da ONU em 1991, mas               

teve como principal representante Ban Kimoon, Secretário Geral da ONU de 2006 à 2016.              

129 Instituição criada após o fim da I Guerra Mundial, em 1919, sob o Tratado de Versalhes. 
130 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. História. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/conheca/historia/> Acesso em: 02 nov. 2019. 
131 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. História. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/conheca/historia/> Acesso em: 26/10/2019. 
132 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Países-membros. Disponível em 
<https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/#paisesMembros3>. Acesso em: 26/10/2019. 
133 AUSTRÁLIA. AUSTRALIA HUMAN RIGHTS COMISSION. Human Rights Explained: Case Studies: 
Complaints about Australia to the Human Rights Committee. 2010. Disponível em: 
<https://www.humanrights.gov.au/our-work/education/human-rights-explained-case-studies-complaints-about-a
ustralia-human-rights>. Acesso em: 16/10/2019. 
 

https://nacoesunidas.org/conheca/historia/
https://nacoesunidas.org/conheca/historia/
https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/#paisesMembros3
https://www.humanrights.gov.au/our-work/education/human-rights-explained-case-studies-complaints-about-australia-human-rights
https://www.humanrights.gov.au/our-work/education/human-rights-explained-case-studies-complaints-about-australia-human-rights
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Apesar da constante dificuldade dos movimentos LGBTQ+ na República da Coreia se            

firmarem, e terem seus direitos, devido a escassez de políticas públicas no país, Ban sempre               

se mostrou a favor da igualdade de direitos para pessoas LGBTQ+, chegando a dizer:  

 

“Eu pergunto àqueles que usam argumentos culturais ou religiosos para          
privar pessoas LGBT dos seus direitos humanos: o que vocês ganham por            
tornar os outros menos iguais? A sua religião ou cultura é tão fraca que a               
única maneira pela qual vocês podem sustentá-la é a negação dos direitos            
básicos dos outros?” (BAN, 2018.) 

 

A fala de Ban, liga-se diretamente a questões dos valores asiáticos, os quais são de               

extrema importância a compreensão para o debate.  

 

 3.1 Valores Asiáticos e sua base Confucionista. 

 

O termo moderno “valores asiáticos” segundo o americano Michael D. Barr , foi            134

inicialmente proferido por Lee Kuan Yew, o Primeiro Ministro de Singapura como            

justificativa, em 1998, para o virtuoso governo limpo de Singapura e seu sistema             

governamental não-liberal. O Primeiro Ministro defendeu que as culturas asiáticas são           

diferentes das culturas Ocidentais, utilizando o termo que logo se tornou debatido            

internacionalmente nos anos 90, principalmente nas academias.  135

Os “valores asiáticos” são baseados em teorias neo-confucionistas , que dentre várias           136

razões tem como o individualismo algo “socialmente inconveniente e desprezível” . A           137

ideologia Confucionista, então, preza pela sociedade e defende as boas ações individuais que             

são capazes de construir a própria identidade através de um todo, seguindo com “a obediência               

134 Graduado pela Universidade de Newcastle em Artes (1980), Bacharel em Artes no Campo da História e 
Doutor no Campo da História pela Universidade de Queensland. 
135 BARR, Michael. D. Lee Kuan Yew and the ‘Asian Values’ debate. Asian Studies Review, v. 24, n. 5, Sept. 
2000. p.1, introdução. 
136 Rana Mitter diz: “[...] foi o pensamento de Confúcio que se tornou predominante na política chinesa, embora                  
suas ideias tenham sido adaptadas – muitas vezes a ponto de não serem reconhecidas – pelos estadistas e                  
pensadores que recorreram a seus escritos ao longo dos séculos.” MITTER, Rana. China Moderna. Trad.:               
Rosaura Eichenberg. L&PM POCKET. 2011. p.16. 
137GONÇALVES, Arnaldo. Os Valores Asiáticos e os Direitos Humanos.  Política internacional. nº27. 
Fevereiro de 2005. p.151. 
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à hierarquia e à tradição, o respeito à família e a preocupação com o bem-estar dos demais                 

membros de seu grupo social”.  Algo que se reverbera no chamado “valores asiáticos”. 138

Na República da Coreia as atitudes contemporâneas são formadas por um misto de             

valores tradicionais e modernos. Tradições do confucionismo ainda estão presentes no país,            139

assim como em grande parte da Ásia, porém o cristianismo possui uma forte influência, sendo               

resultado de uma influência ainda maior: o cristianismo americano. De acordo o Pew             

Research Center, um site que informa sobre diversos assuntos utilizando a metodologia de             140

pesquisa através da opinião pública, pesquisa demográfica, análise de conteúdos e outras            

pesquisas de dados relacionados à ciências sociais, em 2014 o número de cristãos era de 29%,                

contra 23% de budistas e 46% de pessoas que disseram não possuir religião alguma.  

O Confucionismo atual, tido como a base das sociedades asiáticas, passou por diversas             

mudanças com o Neoconfucionismo, Neoconfucionismo Moderno e o Novo Confucionismo.          

De acordo com Tatiana Viggiani tais mudanças foram essenciais para o que hoje é chamado               

de Novo Confucionismo.   141

O Confucionismo, base de toda a tradição asiática, inicia-se no século VI com o filósofo               

Confúcio, este era uma filosofia de vida, se mantendo durante séculos, como dito no capítulo               

anterior. O Neoconfucionismo, por sua vez, surgiu na Dinastia Tan (618 a.C – 907), na China,                

tendo novos pensadores e novos conceitos, como Viggiani nos deixa claro: 

 

Os novos pensadores do Confucionismo começaram então a construir         
conceitos baseados na metafísica, com considerável apropriação de ideias do          
Budismo e do Taoísmo, sendo capaz de fornecer uma base mais satisfatória            
sobre enigmas do universo. Não cabe destacar todos os pensadores da época            
e quais foram ou não as ideias abordadas. Apenas torna-se necessário           
destacar que a incorporação de ideias estrangeiras no Confucionismo         

138 BERLING, Judith. A. Confucionism. Focus on Asian Studies, Vol. II, No. 1: Asian Religions, pp. 5-7. 1982. 
Copyright AskAsia (Asia Society), 1996. p. 5-7. Disponível em: 
<https://www2.kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Adler/Reln270/Berling-Confucianism.htm> Acesso em: 03 nov. 
2019. 
139 NAARANOJA, Kata R. South Korean University Students’ Attitudes toward Homosexuality and LGBT 
Issues. Tese (Mestrado em Estudos do Leste) Universidade de Helsinki. 2006. p.14. 
140 “Pew Research Center is a nonpartisan fact tank that informs the public about the issues, attitudes and trends 
shaping the world. We conduct public opinion polling, demographic research, content analysis and other 
data-driven social science research. We do not take policy positions.” About Pew Research Center. Disponível 
em: <https://www.pewresearch.org/about/>. Acesso em: 28 out. 2019. 
141 VIGGIANI, Tatiana S. Desenvolvimento da República Popular da China: O Novo Confucionismo e as               
mudanças na educação à partir das reformas implementadas por Deng Xiaoping. In: XIII Semana de               
Relações Internacionais da Unesp: Cultura e Direitos Humanos nas Relações Internacionais, 2015, Marília.             
Anais da XIII Semana de Relações Internacionais da Unesp, 2015. v. 1. p. 2.  
 

https://www2.kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Adler/Reln270/Berling-Confucianism.htm
https://www.pewresearch.org/about/
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resultou em uma grande variedade de pensamentos filosóficos. Assim, nascia          
o chamado Neoconfucionismo (宋明理学) que foi sintetizado em uma         
compreensível e unificada escola de pensamentos que utilizava da metafísica          
como guia para desenvolver uma filosofia ética racionalista. (VIGGIANI.         
2015. p. 4-5.) 

 

Sempre em adaptação, o Neoconfucionismo se adaptava às necessidades da sociedade           

chinesa, onde teve início. Com a Guerra sino-japonesa, na década de 1920 o             

Neoconfucionismo Moderno foi gerado sofrendo influências da mesma, principalmente com          

seu fim, onde havia uma necessidade de modernização influenciado pelo ideal ocidental. .  142

Houve então, principalmente na China, uma necessidade de se ligar novamente com o             

Confucionismo, onde a partir de uma perda de sustentação ideológica do socialismo, os             

chineses passaram a compreender que o “desenvolvimento não significa necessariamente uma           

ocidentalização e suas bases eram exatamente a história chinesa e os preceitos adotados por              

Confúcio tanto em relação ao governo quanto nas relações sociais.” e então o Novo              

Confucionismo passou a fazer parte da vida e da cultura da sociedade chinesa.  143

 

 

3.2. Leis, políticas públicas e direitos LGBTQ+. 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, possui 30 artigos, dentre eles, destaco o             

Artigo II:  

 
Artigo II  
1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as             
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer        
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra             
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer         
outra condição. [...] (DUDH, 1948. Destaque feito pela autora). 

 

142VIGGIANI, Tatiana S. Desenvolvimento da República Popular da China: O Novo Confucionismo e as              
mudanças na educação à partir das reformas implementadas por Deng Xiaoping. In: XIII Semana de               
Relações Internacionais da Unesp: Cultura e Direitos Humanos nas Relações Internacionais, 2015, Marília.             
Anais da XIII Semana de Relações Internacionais da Unesp, 2015. v. 1.  p.5. 
143 Ibid. p. 5-6. 
 



46 

De fato, em 1945, a homossexualidade não era vista como uma prioridade, longe disso,              

era invisibilizada, e então ficou de fora, explicitamente, da Declaração Universal de Direitos             

Humanos, mas não há como negar que logo no início do artigo destacado, quando é dito                

“Todo ser humano”, os homossexuais, as lésbicas, as travestis e todos os seres humanos, estão               

inclusos, a diferença é que não estão explicitamente. O que, de fato, gera discussões até os                

dias atuais. Sentindo uma necessidade histórica de ser explicitamente falada, a           

homossexualidade, em um contexto histórico completamente diferente, foi tratada em          

documento oficial apenas em 2006 com “Princípios de Yogyakarta” , os quais são            144

“Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à             

orientação sexual e identidade de gênero” , que possui 29 princípios e foi assinado na              145

Indonésia por 29 especialistas em direito internacional dos direitos humanos, incluindo Sonia            

Onufer Corrêa, pesquisadora brasileira associada da Associação Brasileira Interdisciplinar de          

Aids (Abia) e co-coordenadora do Observatório de Sexualidade e Política. Os Princípios            

falam sobre a base para tratamento dos direitos humanos, os direitos à vida, à liberdade, à                

privacidade, à segurança e acesso à justiça, direitos de ir e vir, constituir famílias e promover                

os direitos humanos, e foram apresentados em 2007 no Conselho de Direitos Humanos da              146

Organização Internacional das Nações Unidas.  147

Dentre os 29 princípios de Yogyakarta, destaco logo o primeiro, que chama atenção se              

colocado em comparação com o Artigo II dos DUDH: 

 

Princípio 1: DIREITO AO GOZO UNIVERSAL DOS DIREITOS        
HUMANOS  
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.            
Os seres humanos de todas as orientações sexuais e identidades de           
gênero têm o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos           
humanos. Os Estados deverão:  
a) Incorporar os princípios da universalidade, inter-relacionalidade,       
interdependência e indivisibilidade de todos os direitos humanos nas suas          

144 YOGYAKARTA. Princípios de Yogyakarta. Yogyakarta, Indonesia. 2006. Disponível em: 
<http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
145 YOGYAKARTA. Princípios de Yogyakarta. Yogyakarta, Indonesia. 2006. Disponível em: 
<http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
146 ALAMINO, Felipe Nicolau Pimentel Alamino. DEL VECCHIO, Victor Antonio. Os Princípios de             
Yogyakarta e a proteção de direitos fundamentais das minorias de orientação sexual e de identidade de gênero.                 
Revista Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo. São Paulo. v. 113 p. 645 - 668 jan./dez. 2018. p.                   
650, 654, 655, 656, 661.  
147 Ibid. p.649. 
 

http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf
http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf


47 

constituições nacionais ou em outras legislações apropriadas e assegurar o          
gozo universal de todos os direitos humanos;  
b) Emendar qualquer legislação, inclusive a criminal, para garantir sua          
coerência com o gozo universal de todos os direitos humanos;  
c) Implementar programas de educação e conscientização para promover e          
aprimorar o gozo pleno de todos os direitos humanos por todas as pessoas,             
não importando sua orientação sexual ou identidade de gênero;  
d) Integrar às políticas de Estado e ao processo decisório uma abordagem            
pluralista que reconheça e afirme a inter-relacionalidade e indivisibilidade de          
todos os aspectos da identidade humana, inclusive aqueles relativos à          
orientação sexual e identidade de gênero. (PRINCÍPIOS DE        
YOGYAKARTA. 2006. p.11, destaques da autora.) 

 
 

Ambos os trechos destacados falam sobre os direitos humanos e sua universalidade, para             

o gozo que todos os seres humanos têm direito. No Brasil, as políticas públicas, e leis                148

estatais e municipais como, por exemplo, a lei Lei 9.791, do município de Juiz de Fora que                 

nos fala sobre a discriminação das minorias sexuais e a criação do Comitê Técnico de               149

Cultura LGBT, em 2012 , por exemplo, são de extrema importância para que a intolerância,              150

a violência e a realidade de nosso país se altere, contudo certamente há falhas. 

Na República da Coreia há a constante luta de Movimentos LGBTQ+ em manifestações,             

e, principalmente, com a Parada Queer que ocorre sempre, não só na capital do país, mesmo                

com protestos de cristãos tentando parar todas as pessoas presentes e até mesmo a polícia,               151

148 As Ações públicas são tidas como ações de combate à discriminação e à intolerância contra a população 
LGBTQ+. 
149 “Será punida, no Município de Juiz de Fora, nos termos do art.1º, incisos II e III, art.3º, inciso IV e art.5º, 
incisos X e XLI, da Constituição Federal e do art.114 da Lei Orgânica Municipal, toda e qualquer manifestação 
atentatória ou discriminatória praticada contra qualquer cidadão homossexual (masculino ou feminino) 
bisssexual ou transgênero”. Essa determinação, contida na Lei 9.791, de 12 de maio de 2000, mais conhecida 
como Lei Rosa, de autoria do vereador Paulo Rogério, é sempre citada nas pesquisas feitas pelo Centro de 
Atenção ao Cidadão (CAC) da Câmara Municipal sobre legislação, o que significa tratar-se de uma das mais 
conhecidas no município. BRASIL. Câmara Municipal de Juiz de Fora. Lei Rosa é uma das mais conhecidas 
no município. In: Arquivo de Notícias. 2007. Disponível em: 
<http://www.camarajf.mg.gov.br/noticias.php?cod=2378> Acesso em 03 nov. 2019.  
150 “A Portaria n° 19 de 17 de maio de 2012, publicada no DOU, cria o Comitê Técnico de Cultura LGBT que 
tem por objetivo formular políticas de valorização da Cultura LGBT para o Ministério da Cultura. O Comitê 
conta com membros da sociedade civil organizada.”, PEREIRA, Cleyton Feitosa. Notas sobre a trajetória das 
políticas públicas de direitos humanos LGBT no Brasil. Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos - 
RIDH. UNESP. Bauru, v. 4, n. 1, p. 115-137, jan./jun. 2016. p.126. 
151 KIRK, Donald. Gay Pride In Korea Faces Christian Wrath As Seen At Rally In Seoul. Forbes. 2015. 
Disponível em: 
<https://www.forbes.com/sites/donaldkirk/2015/06/28/gay-pride-faces-christian-rage-in-korea-as-seen-at-gay-ral
ly-and-march-in-seoul/#5c7ea2101bd5> Acesso em: 02/11/2019. 
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que em 2015 tentou proibir uma parada do orgulho gay em Seul, tendo anulada sua decisão no                 

tribunal.  152

Contudo, é inegável a assombrosa realidade em que vivemos e que não é assim tão               

diferente na República da Coreia. O Brasil, em 2018, segundo dados apurados pelo Grupo              

Gay da Bahia mostram a morte de 420 pessoas LGBTQ+, sendo 24% suicídios (100 pessoas)               

e 76% homicídios (320 pessoas), incluindo a Vereadora do Partido Socialismo e Liberdade             

(PSOL) do Rio de Janeiro, ativista e bissexual Marielle de Melo Franco, que foi friamente               

assassinada a tiros, em uma rua da cidade do Rio de Janeiro, enquanto voltava de um debate                 

com jovens negras. Não obstante, de acordo com a Organização Transgender Europe, no             

último levantamento de dados, de 1 de outubro de 2017 à 30 de setembro de 2018, o Brasil                  

fica na liderança sendo o país que mais mata pessoas trans em todo o mundo, com 167 mortes,                  

tendo novamente o México em segundo com 71 mortes e os Estados Unidos com 28.  153

A República da Coreia, por sua vez, de acordo com a National Queer Asian Pacific               

Islander Alliance (NQAPIA) mostra que os direitos LGBTQ+ são poucos, assim como as             154

proteções contra a discriminação. No país, casamento entre pessoas do mesmo sexo não são              

aceitos, nem mesmo no civil, as uniões entre pessoas do mesmo sexo não são reconhecidas,               

fazendo com que essas pessoas não tenham direito algum como os casais heterossexuais             

possuem. A adoção também não é permitida, devido a união entre essas pessoas não serem               

aceitas. Contudo, quando se trata do exército a situação é ainda pior, de acordo com as leis                 

militares as relações consentidas entre pessoas do mesmo sexo são consideradas assédio,            

podendo levar à até um ano de prisão e quitação imediata desonrosa como punições .  155

As proteções anti-discriminação no país asiático são falhas, a constituição proíbe           

discriminações baseadas em sexo e religião, as quais o ministério diz se aplicar aos direitos               

152 NATIONAL Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA). FACT SHEET: LGBTQ Rights in South 
Korea. 2018. Disponível em: <https://www.nqapia.org/wpp/lgbtq-rights-in-south-korea/> Acesso em: 
29/10/2019. 
153 TRANSGENDER Europe. 369 reported murders of trans and gender-diverse people between 1 October 
2017 and 30 September 2018. In: Trans Respect versus Transphobia Worldwide. 2016. Disponível em: 
<https://transrespect.org/wp-content/uploads/2018/11/TvT_TMM_TDoR2018_PR_EN.pdf> Acesso em: 
29/10/2019. 
154 O NQAPIA é uma é uma federação americana de americanos asiáticos, que possui organizações LGBTQ+ do 
Sul e Sudestes da Ásia e das Ilhas do Pacífico.  
155 NATIONAL Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA). FACT SHEET: LGBTQ Rights in South 
Korea. 2018. Disponível em: <https://www.nqapia.org/wpp/lgbtq-rights-in-south-korea/> Acesso em: 
29/10/2019. 
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LGBTQ+, contudo não há punições específicas para pessoas que discriminam LGBTQ+ e            

nem mesmo há suporte para as vítimas de violência.   156

Porém, apesar das realidades duras, também existem sinais de progresso em ambos os             

países que não devem ser ignorados. No Brasil, neste ano, em 13 de junho de 2019 segundo                 

Supremo Tribunal Federal, por maioria, foi reconhecido pelo Congresso Nacional a           

incriminação de atos atentatórios aos direitos fundamentais dos LGBTQ+, enquadrando a           

discriminação por orientação sexual e identidade de gênero como crime na Lei do Racismo              

(Lei 7.716/1989) até que se edite uma lei com uma norma específica; movimentos e a               157

inserção de ativistas LGBTQ+ em ocupações de cargos governamentais, que trazem           

visibilidade e implementação de projetos políticos, pelo uso de canais de diálogo, melhorando             

até mesmo a deficiência das políticas públicas voltadas ao público LGBTQ+ , são grandes              158

fatores que, aos poucos, vão alterando a visão heterossexual cisgênera normativa e            

aumentando as discussões acerca dos direitos humanos para pessoas LGBTQ+.  

A República da Coreia, por sua vez, apesar da escassez de fontes acerca das políticas               

públicas, se destaca, a vitória ocorrida em 2003 o Comitê de Proteção a Juventude parou de                

classificar a homossexualidade como obscena, sendo um grande ganho para a população            

LGBTQ+. A Parada Queer, em Seul, em junho de 2019, completando vinte anos, contou com               

setenta mil pessoas, dentre elas manifestantes e ativistas que carregavam com orgulho a             

bandeira arco-íris, símbolo LGBTQ+.   159

Os direitos LGBTQ+ são deficientes em ambos os países, o Brasil em comparação com a               

República da Coreia, possui muitas semelhanças, ao mesmo tempo que podemos ver            

nitidamente as diferenças. Ambos os países necessitam de melhores governantes, melhores           

governos, aumentos significativos nas políticas públicas incluindo a educação e reeducação e            

debates acerca dos direitos de pessoas LGBTQ+ que, infelizmente, dia após dia, apesar dos              

156 NATIONAL Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA). FACT SHEET: LGBTQ Rights in South 
Korea. 2018. Disponível em: <https://www.nqapia.org/wpp/lgbtq-rights-in-south-korea/> Acesso em: 
29/10/2019. 
157 BARIFOUSE, Rafael. STF aprova a criminalização da homofobia. BBC São Paulo. São Paulo. 2019. 
Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47206924> Acesso em: 29 out. 2019.  
158 FEITOSA, Cleyton. Políticas públicas LGBT no Brasil: um estudo sobre o Centro Estadual de Combate à                 
Homofobia de Pernambuco. Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana. n. 32. ago/2019. p.              
109. 
159 NEW STRAIT TIMES. South Korea's pride parade marks 20 years in blaze of colour. 2019. Disponível 
em: <https://www.nst.com.my/world/2019/06/493385/south-koreas-pride-parade-marks-20-years-blaze-colour>. 
Acesso em: 29 out. 2019. 
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lentos e gradativos avanços, necessitam de mais. Criminalizar a intolerância é um enorme             

passo, contudo, há a necessidade dos Direitos Humanos das pessoas LGBTQ+ serem levados             

a sério e respeitados. 
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CONCLUSÃO 

 

A problemática sobre Movimentos LGBTQ+ no Brasil e República da Coreia já logo se               

inicia com a distância geográfica de ambos os locais, os quais fazem pensar que não há                

semelhanças, apenas grandiosas diferenças, porém é mais do que perceptível que Brasil e             

República da Coreia, quando se trata de História, Direitos Humanos, Políticas Públicas e Leis              

relacionados a LGBTQ+, tem muito em comum.  

Estudar LGBTQ+ em ambos os países não só trás para o âmbito acadêmico uma              

contribuição em um campo escasso, o da pesquisa asiática em si e, mais ainda, no campo                

LGBTQ+ asiático, como contribui para o campo dos estudos das orientações sexuais e             

identidades de gêneros e seus movimentos LBGTQ+ quebrando a ideologia de que ambos os              

países não podem contribuir ou até mesmo concordar e/ou discordar um com o outro devido a                

distância geográfica, a diferença político e cultural e suas Histórias. República da Coreia e              

Brasil, especialmente nestes âmbitos tem muito mais semelhança do que se é pensado. Como,              

por exemplo, a colonização européia em ambos os territórios, as “missões civilizatórias            

europeias” que empregaram um olhar eurocêntrico em ambos os locais, a luta dos             

movimentos LGBTQ+, principalmente a partir da década de 1980 quando o vírus do HIV, se               

tornava o que aqui no Brasil ficou conhecido como “Câncer gay”, assolou diversos lugares do               

mundo, incluindo a República da Coreia que, em 1990, em semelhança ao Brasil, fez com que                

os movimentos se unissem e lutassem pela reverberação e pela (re)educação de que o vírus, a                

AIDS, não era culpa das julgadas minorias sexuais. 

A cultura asiática, principalmente com o denominado valores asiáticos, mostra que nos            

países da Ásia, em especial a República da Coreia, mudanças foram acontecendo na filosofia              

central, a considerada base dos países, o Confucionismo, que na década de 1920 teve sua               

alteração após a guerra sino-japonesa o que afetou, diretamente a República da Coreia, que              

estava sob domínio japonês até 1945. Algo que se reverbera até os dias atuais, atrelado a                

problemática dos Movimentos LGBTQ+, pois tais mudanças afetam o quadro religioso que            

liga, diretamente, ao cristianismo, a maior religião contrária aos direitos de tais pessoas.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Princípio de Yogyakarta, são            

documentos fundamentais para compreender como as semelhanças e diferenças entre ambos           

os movimentos em ambos os países se atrelam.. A declaração inicial de 1948, não só tem                
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falhas como é perceptível que, de fato, não é assim tão Universal, nem mesmo em               

consideração a todos os países membros da organização na qual foi criada. Documentos             

posteriores, como o de Yogyakarta em 2006 que faz parte de documentos e diretrizes da               

Organização das Nações Unidas, não atende à todas as pessoas não só de movimentos              

LGBTQ+ como também nas sociedades Sul-coreana e brasileira, como um todo. A            

intolerância, o preconceito e a violência ainda se fazem presentes verbal e fisicamente.  

Uma pequena e significativa parte para a solução destes problemas, que claramente fazem             

parte de disputa de poderes, seria a implementação de políticas públicas com mais frequência,              

a abertura à debates, não só na academia em si, mas, principalmente, em locais onde públicos,                

de maneira que possam atender a todas as pessoas que por ali usufruem. Há a necessidade de                 

mudança, e isso fica mais do que óbvio diante toda a pesquisa, e por mais que ela seja notória,                   

por exemplo, por Paulo, ela ainda não é suficiente. É preciso (re)educar a sociedade, em nível                

mundial, respeitando suas culturas, não apenas com políticas públicas, leis e documentos que             

surgem vez ou outra, mas sucessivamente, dando a gradativa liberdade às pessoas LGBTQ+             

para gozarem de seus direitos como merecem, seja no Brasil, seja na República da Coreia ou                

no mundo.  
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