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editor ia l

SAI DESSE ARMÁRIO E VEM
PRO MEU CURRAL_
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Em sua primeira edição, a revista_ duas cabeças quer sair do armário!
Há pouco mais deum ano, o cantor Gabeu lançou Amor Rural. Seu single de
estreia veio cheio de trocadilhos, musicalidade sertaneja e uma proposta:
“vamo assumir o nosso amor”.
Há pouco mais de seis anos, um grupo de pessoas se juntava no
Restaurante Universitário (R.U.) da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) fazendo a mesma proposta: “sai desse armário”. E, meses depois o
Coletivo da Diversidade Sexual e de Gênero Duas Cabeças era lançado no
auditório do Direito às 18h.

É sobre isso que queremos falar aqui.
Essa história que queremos contar.

Como um Coletivo sai do armário? Que inícios? Que novos possíveis são
inaugurados? Que processos são esses de se assumir? O que pra gente
tem sido sair do armário? Que armários são esses? Assumir o que?
Tudo isso bem misturado e em quantas mídias pudermos ocupar.

Nessa edição você encontra: uma colcha de retalhos contando que foi o
início do Coletivo e uma galeria de imagens desse momento; um perfil de
um ex-integrante contando como chegou àquele espaço; um trecho da
conversa sobre heterossexualidade e desejo; uma ilustração em tirinhas
daquilo que aprendemos com um planeta; uma dica acadêmicaH de leitura
sobre os movimentos que antecederam o Coletivo Duas Cabeças; uma
playlist babadeira para ouvir fora do armário (com Gabeu, inclusive); um
teste capricho pra você se divertir e saber o que precisa assumir logo;  um
podcast gravado exatamente para pensar o “se assumir”; uma reflexão entre
parênteses sobre comédias românticas e band-aid; uma poesia em
audiovisual de thamara selva, no convida; o que aprendi no coletivo e levei
pra vida; além de uma seleção de curtas que a gente indica.

Tudo isso embalado no melhor estilo neon de quem já saiu do armário
brilhando.

As ilustrações de cada sessão são feitas pelo editor e as capas são
imagens dos preparativos de lançamento do Coletivo e trazidas aqui, alguns
anos depois, pra atualizar em cores o desejo do novo, da luta, da
indignação e da comunidade.

Então é isso, como canta Gabeu:
“Ah, já passei tanto tempo só sentindo vontade / Cada pedaço dessa roça
esconde a verdade / Por dentro dessa mata não falta desejo”.
Não falta desejo de assumir, não falta desejo de sair do armário, não falta
desejo de experimentar esse fora.

Vem por nosso curral, vem! 
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play l i s t

PRA OUVIR FORA DO
ARMÁRIO_

a playlist dessa edição foi montada por OMAR, cantor e compositor de
Belo Horizonte, e tá feita pra gente ouvir mesmo fora do armário.

@omaritmo
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YMCA – Village People

Então vai – Pabllo Vittar

Born this way – Lady Gaga

AmarElo – Emicida, Majur, Pabllo Vittar

Old town Road – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Amor Rural – Gabeu

Tan kalakatan – Mayra Andrade

Flow – Malía 

Gosto de quero mais – Hiran e Tom Veloso

Vou morrer sozinho – Jão

Tadow – Masego, FKJ

Oasis – Potyguara Bardo, MangoLab

JA ARA E – Burna Boy

Qual é a sua? – Mahmundi 

Nova York – YOÙN

Intimidade – Liniker

Acesse a playlist em:

https://open.spotify.com/playlist/7qFjqBl1EySCKz24ytOEon?
si=jfwLdSsHTOKM2CWzHbLaRQ

https://music.apple.com/br/playlist/pra-ouvir-fora-do-arm%C3%A1rio/pl.u-
PDb40PAFe04MXlX
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colcha  de  reta lhos

“ENTÃO VAMOS DAR UM
JEITO DE SE ORGANIZAR!”_

na colcha de retalhos dessa edição você descobre como se teceu a criação
do Coletivo Duas Cabeças através das narrativas costuradas de: Thuany
Ferreira, Juber Pacífico, Bruna Leonardo, Guilherme Freire, Matheus das

Dores e Daniela de Amorim.
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Acho que como toda luta, começa com uma questão estopim, uma ocasião
que leva àquilo. Acho que já tinha um sentimento de que seria bom se a
gente fizesse algum tipo de mobilização, mas aquela situação específica
que leva àquele sentimento de que a gente tinha que fazer alguma coisa.
(Daniela)

O Coletivo ele surge depois de situações pontuais de preconceito que
alguns amigos e conhecidos nossos passaram, em relação a gênero e
sexualidade. Um desses casos foi com a Thuany. (Juber)

O Coletivo surgiu depois que houve a ação que eu movi contra a boate, né!
E aí surgiu disso daí porque já tinham algumas outras histórias de
homofobia na Universidade. E meio que esse caso lá da festa foi a gota
d’água. O pessoal não tava se sentindo representado. Nem na faculdade
tinha um coletivo que representasse a própria comunidade que frequentava
a universidade. De LGBT não tinha ninguém pra representar e nem pra dar
apoio mesmo. (Thuany)

A gente ficou bem revoltado, porque era um evento da UFJF (Universidade
Federal de Juiz de Fora) e ela foi expulsa de lá por estar manifestando afeto
com a menina que ela tava. E tava geral lá, todo mundo numa boa, vários
outros casais héteros tavam beijando e tudo. E a gente falou “não a gente
não pode deixar por isso mesmo, a gente tem que fazer alguma coisa”. A
gente resolveu criar um evento que se chamou “EstamPARANDO a
homofobia: UFJF”. Acho que foi em maio de 2014. Um evento que
conseguiu até uma adesão muito boa. A gente conseguiu chamar a MC
Xuxu pra participar com a gente desse protesto. Conseguiu apoio do
Movimento Gay de Minas. A gente fez vários cartazes e a gente foi lá pra
porta do R.U. (Restaurante Universitário) pra falar sobre. Muita gente veio
conversar com a gente pra entender o que tava acontecendo. O início, início
mesmo foi por conta desse protesto que a gente fez. O ato foi em 06 de
maio de 2014, no R.U. da UFJF. 11h da manhã. (Guilherme)

Eu imaginei que ia ser uma coisa pontual. Uma situação devido a aquela
situação. Mas daí acabou saindo o Coletivo. (Daniela)

Eu lembro da gente conversando em R.U., naquele bondão da mesa que a
gente fazia. A gente falou: “não, a gente tem que ser organizar, a gente tem
que se organizar. Então vamos dar um jeito de se organizar!”. (César)

A gente conversou e falou “ah, vamos criar um grupo?”. (Matheus)

 “Pow gente”, eu nem lembro quem deu a ideia, mas aconteceu, “vamos
fazer uma reunião pra gente continuar debatendo esse tema, não pode ser
uma coisa pontual. Essa nossa manifestação tem que ser uma coisa
constante”. (Juber)
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A gente começou a se reunir num lugar muito central da Universidade, que
é muito simbólico. A gente começou a se encontrar na Ágora uma vez por
semana pra organizar algumas coisas em relação ao coletivo.  (Matheus)

Dali as pessoas foram participando, foi chegando outras pessoas, outras
pessoas se interessando. E a gente falou: “poxa, acho que a gente já tem
um Coletivo né”. Um grupo forte de pessoas participando, debatendo vários
assuntos. Aí nesse tempo já não era só o caso da Thuany, mas já eram
vários casos que a gente tava debatendo e discutindo. Começamos a
formular um Coletivo mesmo. (Juber)

“Cara, a gente ficou sabendo desse caso que teve na UFJF. Mas quantos
outros casos podem estar acontecendo e as pessoas não tem lugar onde
elas possam falar sobre isso, onde elas possam se sentir acolhidas? A
gente não tem nenhum espaço onde a gente discute sobre sexualidade,
sobre essa intersecção entre sexualidade gênero”. (Guilherme)

E aí eu lembro só da Ágora lotada. 40 cabeças na Ágora ali. Todo mundo
falando junto. (César)

A gente resolveu criar o Coletivo que era justamente pra ser um espaço
onde a gente pudesse conversar sobre sexualidade. E a gente pudesse ver
o que a gente, enquanto pessoas da comunidade lgbtqia+ de dentro da
Universidade, quais eram as nossas pautas. E com base nisso a gente
poder exigir da Universidade o que a gente queria. (Guilherme)

Bastante pessoas que eram do nosso grupo de amigos. A Bruna ainda não
participava do Coletivo, ela ainda não conhecia a gente. (Juber)

Eu lembro que 2014 eu cheguei a ver no Facebook que ia ter uma palestra
de lançamento do Coletivo Duas Cabeças, só que eu não tinha a mínima
ideia do que era um Coletivo. E aquilo ali me passou em branco. Eu não me
aprofundei. Não perguntei pra ninguém. Deixei pra lá. (Bruna).

Eu lembro que foi muito grande. Foi no ICH, naquele auditório maior e ele
tava cheio. A gente trabalhou muito ativamente nisso. (Daniela)

E aí a gente fez o lançamento do Coletivo. O Thales escreveu o Manifesto
de Duas Cabeças, que era um Manifesto mesmo. E lembro da gente
fazendo esse evento lá, uma mesa de debates. Não lembro exatamente
quem que foi aquele dia. E eu lembro que assim que a gente falou “ah, tem
um Coletivo LGBT na Universidade”, já surgiu a nossa primeira demanda.
Que foi a do nome social. (César)
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galer ia

INÍCIOS_

na galeria dessa edição você vai poder ver as fotos de como foi o
EstamPARANDO a Homofobia UFJF — evento que lançou sementes para a

criação do Coletivo Duas Cabeças.
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aprendi  no  co let ivo

“A LUTAR, A LEVANTAR
BANDEIRA”_

O aprendi no coletivo dessa edição traz a narrativa de Guilherme Freire,
um dos fundadores do Coletivo Duas Cabeças que conta algumas coisas

que aprendeu naquele espaço.
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O que mais eu aprendi?

Ah, eu acho que tipo assim, que isso de que todas as nossas ações são de
certa forma políticas. Acho que isso foi uma coisa que o Coletivo me
ensinou muito.

E também a lutar, a levantar bandeira. Porque a gente que é da
comunidade lgbtqia+, a gente desde sempre, eles tentam colocar na nossa
cabeça que você não precisa levantar bandeira, você não precisa se
mostrar, você não precisa falar para as pessoas, que isso é uma coisa do
seu íntimo. E isso é uma tentativa, lógico, de silenciar, de evitar que a gente
se organize. E eu acho que ali no Coletivo, tendo a oportunidade da gente
se reunir, da gente conviver, por mais que nós fôssemos diferentes, a gente
conseguir juntar essas diferenças e ter um objetivo em comum, eu acho
que isso me marcou muito.

E E eu sentia muita falta de ter isso, de ter esse senso de comunidade que
eu tinha no Coletivo. Era uma coisa que eu sentia falta, mas foi uma coisa
que eu consegui voltar a ter esse senso de comunidade agora, participando
do movimento de hiv/aids. Que é muito doido. Me lembra muito o Coletivo.

Porque no movimento hiv/aids a gente também tem gente de todos os tipos.
Porque o hiv não escolhe, acontece. É muito doido porque eu fico fazendo
esses paralelos. Eu participei do Coletivo e lá tinha gente de todos os tipos,
e agora convivendo com o pessoal do movimento hiv/aids, também. Então
eu acho que me marcou muito.

E muitas coisas que hoje em dia eu faço no Movimento, são coisas que
antes eu aprendi. Eu acho que o Coletivo Duas Cabeças foi a minha escola
nesse sentido.  Muita coisa que eu faço hoje em dia no Movimento são
coisas que eu aprendi no Coletivo. No Coletivo eu fazia parte da
comunicação. Eu aprendi como se comunicar dentro de um movimento
social, o que e legal. O que funciona, o que não funciona. E são coisas que
hoje eu faço no movimento atualmente.
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Atualmente eu faço parte da rede de jovens de Minas. De pessoas que
vivem com o vírus e pessoas que convivem, então namorados, amigos. E
eu também entrei na rede nacional de jovens vivendo. E atualmente eu
estou ajudando na parte de comunicação da rede de jovens de Minas.
E tipo assim, tudo que eu faço hoje em dia lá dentro, são coisas que eu
fazia no Coletivo. Coisas que eu sei que funcionam, coisas que eu sei que
não funcionam. Então pra mim foi uma escola. Muitas coisas que eu aprendi
lá, são coisas que eu replico hoje em dia.

Eu entrei na rede no começo de 2018. O meu diagnóstico é de 2016, último
período da graduação, pra ser mais específico. Aí foi um momento que eu
sabia que eu vivia, mas sabe quando é uma coisa que meio que você não
quer aceitar? Sabe, tipo assim como se fosse uma negação? Então eu fazia
o tratamento direitinho, nunca parei, sabia que eu estava indetectável. Só
que era como se eu não me enxergasse como uma pessoa que vive com
hiv.

E aí uma vez eu respondi um questionário. É uma coisa muito doida, parece
coisa do destino. Porque apareceu pra mim um questionário sobre pessoas
que vivem com hiv. Sabe quando aparece aquelas coisas patrocinadas no
Facebook? Aí eu resolvi responder. Só que no final você deixava seu
contato e a pessoa que fez o formulário ia entrar em contato com você. E aí
um cara da rede pegou meu contato e perguntou: “olha a gente tem um
grupo de pessoas que vivem e convivem, você quer participar?”. Aí eu falei:
“pode me colocar”. Mas assim, sabe, pra mim tanto faz.

Eu entrei no grupo e aí foi muito legal. Porque eu via outras pessoas que
passavam pelo que eu tava passando. Muitas coisas que eu achava que era
tipo coisas da minha cabeça, eu vi que não. Outras pessoas também já
passaram por isso. Então acho que foi aí que meio que deu o start de “não
cara, não dá pra você negar mais não, mudou tua vida, você tem que
aceitar”. E aí foi no final de 2018 eu resolvi: “não eu não quero ficar
guardando isso só pra mim”. E ai eu resolvi falar. 

Mais uma vez, muito doido, eu fico fazendo essas associações. Quando a
gente é lgbt, eles falam pra gente: “ah você não precisa levantar bandeira”.
E o mais doido é que as pessoas falam isso também pra quem vive com hiv:
“essa é uma coisa particular tua”. Eu acho que o hiv é ainda pior, porque as
pessoas falam como se, tipo assim, você não precisa e não pode falar.
Então tipo: “isso é uma coisa sua, você não precisa ficar falando pros
outros, isso é da sua intimidade”. Sabe? A mesma coisa que as pessoas
falam em relação à sexualidade, elas também falam em relação ao hiv. Só
que eu não me toquei dessas coisas. Mas aí quando eu comecei a falar
sobre, eu acho que fiz essa associação de como que as pessoas falam em
relação à sexualidade. 
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Aliás, tudo que é voltado à sexualidade tem isso, essa carga de: “ah você
não precisa falar sobre isso; é uma coisa da tua intimidade; não tem
necessidade”. É, e é muito parecido. Tipo assim, “ah você não precisa falar
sobre isso; é uma coisa da tua intimidade”. Só que quando você faz parte de
uma coisa que é parte do padrão, por exemplo se você é hétero, você fala o
tempo todo sobre sexualidade. Ou quando você não vive com hiv. O que eu
quero dizer e que quando você não faz parte daquele grupo minoritário,
você não precisa esconder alguma coisa que é da sua “intimidade”. Mas a
partir do momento que você tá ali naquele grupo, aí fica nítido que você não
precisa falar sobre. Em relação a essas questões, eu faço essa conexão.
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perf i l

“A GENTE ACABOU FAZENDO
UM NOME, NÉ!”_

O perfil dessa edição traz a narrativa de Michell Marques, integrante do
Coletivo Duas Cabeças que conta como foi sua chegada e um pouco da

sua participação naquele espaço.
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Como que eu entrei no Coletivo? Então, eu ia fazer minha transição de
gênero, ia começar a fazer, e uma amiga minha fazia a matéria do Roney. E
ela se inteirou muito no assunto, a Mariane. Ela se inteirou muito. Até antes
de mim, porque eu não queria me aceitar, enfim... Aí o jeito que ela arrumou
de me ajudar foi isso: ela se inteirou muito no assunto e ela conheceu a
Brune, conheceu a Bruna, e consequentemente conheceu o Coletivo. 

Porque a Bruna falou: a gente tem o Coletivo, tem o Visitrans. E aí ela foi
me falar disso. Ela me falou, “não, tem um lugar que é o VisiTrans, você
pode ir nas reuniões com várias pessoas trans, e tem o Coletivo que é com
o pessoal lgbt da Universidade, dá pra conhecer outras pessoas daqui de
dentro”.

Aí o primeiro lugar que eu fui, que eu me interessei, foi o Coletivo. O
VisiTrans não me interessava tanto porque ele era uma reunião que as
pessoas iam conversar, meio pra desabafar, trocar ideia, e naquele
momento ali eu não queria isso.

Eu queria, sei lá, uma coisa mais solta assim. E no caso o Coletivo fazia o
piquenique. Aí eu achei melhor: que fosse no piquenique e que não fossem
todas as pessoas trans. Eu ia me sentir melhor assim naquele momento.
Então eu fui no piquenique e conheci a galera do Coletivo. A partir daí eu
comecei a frequentar o piquenique.

E como eu era da Universidade e os meninos também eram, eu comecei
a me interessar pelo Coletivo em si, pela questão política. Comecei a
participar de fato, à medida que eu fui fazendo a transição. Eles me
ajudavam também com algumas questões, igual a questão de nome
social. Eu meio que usei muito do Coletivo pra ter essa voz dentro da
Universidade, pra chegar na DiAF e ficar enchendo o saco deles lá.
Porque o nome social tinha que acontecer, não podia ser só uma notícia
de jornal. Foi bem bacana nesse sentido. Me ajudou a ter essa força pra
poder ir atrás das coisas que eu precisava ir atrás ali dentro da
faculdade.

Mas foi assim: através de uma outra pessoa que me falou do Coletivo.
Porque eu nem tinha noção que tinha um Coletivo lgbt na UFJF. Quando
você não é lgbt meio que as pessoas não se inteiram muito. É mais
quando a gente é que a gente sabe que essas coisas existem.

Eu lembro direitinho: na última Parada LGBT da cidade, daquelas grandes
de ocupar a rua toda, eu fui com a bandeira trans nas costas, todo
menininho novinho. Aquela carinha de 15 anos! E foi um grupinho. Eu
lembro que eu encontrei a galera que participava do Coletivo na Parada e
foi todo mundo.
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E o que ficou assim de marca, acho que foi as coisas que foram feitas,
encabeçadas pelo grupo. E vai ficar muito na nossa narrativa, de quem
participou. A gente sempre vai falar: “ah, o Coletivo Duas Cabeças, na
época que eu participava...”. Eu acho que entre a gente. Ou quem estuda
mesmo e tá dentro da universidade, né!

A gente acabou fazendo um nome, né! Deu o nome a bicha! Porque
realmente foram muitas coisas legais que foram feitas a partir do Coletivo.
Ele veio de uma indignação, e ele nunca parou de se indignar. Sempre que
tinha alguma treta, tava a gente lá do Coletivo enfiada no meio.

E essa era a ideia mesmo.
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trecho

“SE ASSUMIR COMO UMA
PESSOA QUE TEM DESEJO É
UMA COISA QUE NÃO
PEGA BEM PARA AS
MULHERES NO GERAL”_

O trecho dessa edição traz um fragmento da conversa com Dani, integrante
do Coletivo Duas Cabeças. Falamos sobre o ser mulher e heterossexual no
espaço de um coletivo de diversidade — e também as (im)possibilidades de

se assumir como sujeita de desejo.
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[...]

Neilton: Naquela época, em 2014 e antes, eu sinto que se você fosse
heterossexual e entrasse num coletivo de diversidade sexual e de gênero
não causava tanto espanto quanto causaria hoje em dia.

Daniela: Eu acho que sim, com certeza. Hoje a coisa mudou bastante, né.
Acho que ali em 2013 já estava, já tinha começado um pouco. Lembro que,
não sei se os meninos te falaram sobre isso, mas isso aconteceu. Não no
meu caso. Ninguém nunca me acusou de nada. Eu acho que isso tem muito
a ver também com as fronteiras onde eu habito. Acho que você acusar
mulheres, no meu caso mulher negra, de coisas ruins é uma coisa que no
geral não se faz num movimento social. Não é de bom tom você fazer isso.
Mas como os meninos eram homens, eles sofreram algum tipo de crítica
assim.

Neilton: Em que sentido?

Daniela: Algumas pessoas acharam que era muito masculinizado. Muitas
pessoas acusaram eles de usarem outras identidades como espécie de
figurinha, que não necessariamente eles lutassem por aquela causa. O que
eu já deixo aqui declarado que era uma coisa injusta. Não porque eu
conheça eles pessoalmente. Mas também porque eu conheço
pessoalmente, sei que não era isso. Era mais uma noção de um coletivo,
que de uma luta específica. Era um Coletivo de muita amizade. Fazer
piquenique, ir no cinema junto, uma história pra além só de militância,
sabe?! Era um pouco injusto fazer esse tipo de acusação que realmente não
acompanha as pessoas que faziam parte do coletivo.

Neilton: E sobre ser hétero...

Daniela: Eu acho que não tinha tanta crítica. Eu acho que era um setor
muito pequeno que reclamava sim. Mas comigo especificamente não
acontecia. De falar “ah, você é hétero, você não deveria compor esse
espaço”, nunca aconteceu. Inclusive porque acho que era um pouco isso
assim. Sempre nesses debates mais feministas ou a ver com raça me
deixavam falar como uma pessoa que também pode compor. Mas não
rolava não essa coisa de “ah, você tá roubando o protagonismo” ou “ah,
você não faz parte disso”. Isso nunca aconteceu não.

Neilton: Duas cenas me vêm à mente. Eu vou contar e você me diz o que
vem pra você. A primeira é do filme Com amor, Simon, de 2018.

Daniela: Eu assisti...

Neilton: Então, aquela cena em que o Simon se questiona de ter que
assumir e começam a passar vários flashs imaginários dos amigos se
assumindo héteros para a família.
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Neilton: E a segunda é mais pessoal, uma cena de uma amiga me falando
que muitas coisas que eu passei quando criança por ser gay, ela também
passou por ser mulher. Digo, esse tabu de sentir desejo, de iniciar vida
sexual e tal. Queria saber como você pensa isso...

Daniela: Eu acho que sempre pensei que era muito confortável pra mim ser
hétero. Eu sei pra mim é um conforto. Conforme eu fui vivendo com outras
pessoas de sexualidades diferentes eu vi como isso era de fato um
privilégio. Enquanto mulher eu não sinto, mas acho que tem a ver com o
ambiente que eu vivo hoje. O ambiente acadêmico é muito mais liberal pra
você falar de praticamente tudo. Mas como eu cresci num lar evangélico,
com certeza essas questões da sexualidade eram completamente
diferentes. Não eram tratadas na mesma naturalidade que se trata no nível
universitário. E eu acho que, como eu sempre fui uma mulher... não sei...
não sei se é porque eu falo bastante, ou se é porque eu uso muita calça
jeans, eu não uso salto. Mas minha sexualidade sempre foi interpretada de
maneira diferente.

Neilton: Como assim?

Daniela: As pessoas sempre acham que eu sou lésbica ou bissexual.
Sempre me interpretam assim. Então acho que pra mim isso é algo que eu
não sei se isso é tanto uma questão. Se realmente é uma grande questão.
Acho que por um lado eu percebo que eu tenho muita liberdade mesmo.
Liberdade pra falar muita coisa, pra fazer muita coisa. E eu sei que isso é
pra mim um certo privilégio, é ter mais segurança nos lugares por onde você
anda e tudo mais. Agora, como mulher, não sei. Acho que as questões
sobre ser mulher continuam as mesmas que outras mulheres vivem mesmo.
Assim, medo de assédio. De repente, no ambiente acadêmico uma
competitividade com os homens que é complicada. Enquanto sexualidade
eu não sei se eu já vivi alguma coisa. Nada além de mais engraçado. Que é
isso que estou falando assim. Como as pessoas sempre me interpretaram
como lésbica, várias vezes já aconteceu de alguém falar “ah, e você?” e eu
responder que sou hétero e a pessoa fazer uma cara de... “tem certeza?”.
Isso já aconteceu algumas vezes assim.  Outras vezes de maneira não tão
sutis. Como já aconteceu uma vez de uma professora dizer que eu era
“sapatão e não sabia”. Mas isso de verdade, não me ofende. Porque acho
que é um pouco isso da certeza que a heterossexualidade dá pra gente. É
uma coisa muito... eu não tenho dúvida. Eu acho que nunca tive dúvida
sobre a minha sexualidade. Acho que é uma coisa que as pessoas LGBT
passam por esse momento, né. Porque você não tem o mesmo tipo de
demonstração afetiva que tem no mundo hétero, que é o tempo todo.
Qualquer filme que você assiste, qualquer série, ligou a televisão, num livro.
Enfim, tudo a gente é informado por um mundo heterossexual. Então acho
que você passar por um momento de certa insegurança, eu acho que é
completamente parte desse mundo. Agora como pessoa hétero eu nunca
tive dúvida da minha sexualidade. Nunca foi uma questão nesse sentido.
Sempre foi uma coisa que tava ali né, uma construção que é praticamente
dada. As dúvidas não vêm assim. Realmente eu acho que é muito diferente.
Não sei se respondi aquela tua pergunta...
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Neilton: É, eu quis trazer só as cenas mesmo. Mas eu fiquei pensando,
numa possibilidade de elaboração, se existe alguma coisa no campo de
construção do ser mulher, da sexualidade do ser mulher, que passa
geralmente por uma questão de se assumir como uma pessoa que sente
desejo...

Daniela: É, talvez. Hoje tá um pouco mais difícil de pensar essa experiência
porque eu já vivo nesse mundo liberado há um tempo. Mas eu acho que
talvez assim, numa volta pra casa é um pouco difícil. Quando eu vou pra
minha casa e escuto minha mãe falar algumas coisas, eu fico assim “ué,
não tem nada a ver!”.  Então eu acho que sim. Se assumir como uma
pessoa que também tem desejo acho que com certeza. Para as mulheres
isso com certeza também é verdade. Se assumir como uma pessoa que tem
desejo é uma coisa que não pega bem para as mulheres no geral. A ideia
de castidade se tornou um ponto positivo para as mulheres, isso de ser pura
e coisas desse tipo. Realmente são qualidades quando se fala de mulheres,
e negativas quando se fala de homens. Mas eu acho que nesse ponto, com
certeza. Tem sim.

Neilton: Um processo também, né...

Daniela: É, os ambientes que você pode falar sobre isso geralmente são
ambientes de descobertas. Então, coletivos feministas são importantes pra
isso. Você descobre que as pessoas falam de várias coisas que você não
falava antes. Eu acho que é uma experiência verdadeira. Mais que só falar
de opressão nesses espaços, mas também falar de desejo é uma coisa
super importante. E aí acho que nesse sentido você tem razão, que
acontece sim. Eu só não saberia te dizer assim mais especifico. Acho que
precisaria de mais minúcia pra explicar assim essa relação. Eu não saberia
te dizer. Até porque estou afastada dessa literatura faz bastante tempo.

[...]
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acadêmicaH

MILITÂNCIA UNIVERSITÁRIA
PELA DIVERSIDADE SEXUAL
NO GRUPO MUDD*SE DE
MINAS GERAIS__

No acadêmicaH dessa edição você confere a indicação feita por
Marina Cápua durante conversa.
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Eu acho que seria legal, pra compreender aquele momento da UFJF que
estourou vários coletivos, dar uma olhadinha na dissertação de mestrado da
Jéssica Fachinetto (2014). Por que o que aconteceu: antes do Coletivo
Duas Cabeças, existiu o MUDD*Se. Inclusive a Brune Coelho estava
envolvida e fazia parte do grupo. Se não me engano o MUDD*Se era ligado
ao Núcleo PPS  da Porfª Juliana Perucchi.

Eu sugiro esse trabalho da Jéssica Fachinetto. Em que faz uma análise das
Ciências Sociais, com seus recortes teóricos. E faz um levantamento bem
bacana das redes de movimentos mineiros e tudo, que foi um pouquinho
anterior ao surgimento do Coletivo Duas Cabeças.

Ela tem uma análise do grupo. Acompanhou o grupo em si. Então seria
legal dar uma olhadinha. O MUDD*Se fazia parte desta rede de mineira. Até
alguns eventos que aconteceram na Universidade (UFJF), vinculados ao
Núcleo de Psicologia Social que mencionei... é bem interessante pegar esse
recorte da pesquisa dela pra entender a articulação de movimentos pela
diversidade sexual e de gênero nas  universidades públicas.

Acesse ao trabalho em:

https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_b2b7cf314d0a18357d9d0fdc5696d0
a4
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convida

THAMARA SELVA_

o convida dessa edição é com Thamara Selva: Atriz do Grupo de
Teatro @morroencena, professora e Poeta Marginal. 

ela vem com poesia e audiovisual: “saia rodada”.
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saia rodada.

Eu deixei tanta coisa pra te dizer amanhã
Que eu acabei não te dizendo nada.
Eu escrevi o teu nome
Em todas as sacadas da minha rua
Plantei flores no meu quintal
Como te prometi
E reguei com lágrimas de saudade sua
A cidade nua sempre às 3 da manhã
Eu clamando até às 3 da tarde por ti
Eu deixo sempre um rastro seu em algum lugar
Pra fingir que foi o acaso que me fez te procurar
E eu te acho em mim
Se esvaindo aos poucos
Eu sou aquela saia rodada
Que você deixou na casa do Matheus
E nunca voltou pra busca
Eu sou as migalhas que você sempre deixa em cima da mesa
E nunca volta pra limpar
Eu sou o pretérito perfeito no teu peito
Mas eu te prefiro imperfeita na minha cama
Eu sou a Bibica, tua cachorra,
Esperando você vir me carregar
Eu guardei todas as promessas
E chamei todas elas de restos teus
Dos rastros nossos
Eu sei que eu sou a droga da moça do consultório odontológico
Pra quem você nunca lembra de retornar
Eu sou verbo
Que você escolheu conjugar sem o nós
E eu sempre disposta a vós
Saboreando os áudios
Que são a única forma de ouvir tua voz
Sabendo que tenho na garganta nós
Do que me disseram eles, no plural
Tu me deu singularidades nossas
Na minha janela tem até hoje aquela fitinha
Escrita versos e prosas
Eu não te peço pra voltar
Porque eu sei que se eu pedir, cê volta
Vem com a gaiola numa não
Na outra o remédio pra dormir
Insistindo em me dizer
Que a minha liberdade é insanidade 
E que nunca vai chamar isso de amor
Por isso eu te peço
Por favor
Não volte
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Eu saia, migalha, imperfeita
Sou livre ainda
E sendo minha, por sorte
Prefiro mesmo que tu não volte
Nem só pra fuder
Porque depois eu sei
Eu sei que você vai dizer
Que a minha liberdade te fode
E que nunca é do jeito que a gente gosta
De fazer.

Assista ao vídeo em: 
https://www.youtube.com/watch?v=oMP4NRRq1NA
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i lustração

QUASE TODAS AS COISAS
QUE APRENDI COM UM
PLANETA: SOBRE SE
ASSUMIR_

a ilustração dessa edição traz a série de tirinhas “sobre se assumir” do
“quase todas as coisas que aprendi com um planeta”. É um desdobramento

de uma pesquisa de mestrado em Educação sobre não-binaridade de
gênero, numa iniciativa de encontrar outras formas de divulgação científica.

36



37



38



39



40



41



entre  parênteses

UM BAND-AID DE COMÉDIA
ROMÂNTICA PARA SAIR DO
ARMÁRIO_

texto e ilustrações: neilton dos reis, editor.
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Eu não sabia o que escrever sobre o fora do armário.
Retomei uns textos, não adiantou.
Liguei para alguns amigos, também não.
Então abri o computador para (re)assistir a um filme.  Escolhi “Com Amor,
Simon”.

(Já começo a achar que esse texto pode causar qualquer frustração por não
usar de referências decoloniais (ou minimamente brasileiras) para dizer
desse tema. Mas enfim, (eu que) lute.
Aliás, por que logo vem à mente a necessidade de referências acadêmicas
quando penso no tema “fora do armário”? Que decepção! Ainda bem que
temos hollywood! Para tampar nossas decepções com um grosso band-aid
chamado comédia romântica.
Bom, vocês vão precisar dessa referência para ler isso aqui. (Só essa,
aliás).
O ano é 2018 e a FOX aposta no seu novo sucesso colegial: “Com amor,
Simon”. A sinopse: “Aos 17 anos, Simon Spier aparenta levar uma vida
comum, mas sofre por esconder um grande segredo: não revelou ser gay
para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se
apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet”.)

(Uma forma de ganhar dinheiro com a pauta lgbtqia+? Talvez.
Representatividade importa? Também. Um filme que devemos considerar
por ser feito pra um público grande? Inclusive. Não quero falar disso agora.)

O que acontece no filme é isso: o Simon é gay e o Blue também; e eles
ficam se correspondendo por email e “não sabem quem o outro é” (sic). A
trama segue nisso: sobre descobertas, paixões jovens e frescas, música
boa e finais felizes.

Então, vamos lá!
Tem um momento que Blue escreve para Simon:
“Acredita que estou considerando aproveitar esse momento ridículo para
sair do armário? Acha que estou louco?”
“Não, Blue, não acho que esteja louco. Acho que é loucamente corajoso.”
(foi a resposta de Simon).

No momento seguinte, Simon:
“Querido Blue, espero que dê tudo certo com seu pai. Aconteça o que
acontecer, você me inspirou. Hoje contei a uma amiga que era gay. E nunca
o teria feito sem você. Talvez devêssemos aproveitar o surto de coragem e
revelar quem somos.
Estou ansioso para saber quem você é.
Com amor.”
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E a resposta de Blue:
“Contei ao meu pai.
Foi incrivelmente constrangedor.
Mas também meio engraçado.
E entendeu ao contrário. Você é que me inspira.
Mas lamento, não estou preparado para revelarmos quem somos.
Com amor, Blue”.

Apesar de eu amar fazer as pessoas lerem esses diálogos só por lerem,
não é apenas por isso que coloquei aqui. O que quero é que reparem no
que essas partes do filme parecem querer ensinar a todas nossas poc’s
colegiais que estão apaixonadas (ou quase isso): para revelar quem somos
(para sair do armário) é preciso coragem.

(Também não vou entrar na questão atacável de “revelar”, mostrar o que
estar escondido, contar de uma suposta essência. Desculpe frustrar de
novo.)

Quero ficar só na coragem mesmo.
Coragem enquanto pressuposto pra gente falar qualquer coisa sobre nós.
Coragem enquanto descoberta de algo que temos. Coragem enquanto uma
coisa que a gente vai construindo, gestando. Coragem que a gente não
tinha (ou não podia) ter quando era mais nova. Coragem, por exemplo, de
dar o primeiro beijo (o primeiro da vida) ou o último (o último daquele dia).
Coragem de perguntar: “você é, né?”. Coragem de responder: “sim”.
Coragem enquanto pista pra gente saber mais de nós mesmas.
O que, de mim, eu preciso ter coragem pra dizer?
Dizer pra quem?
Que eus?
O que eu não quero dizer?
De que armários saímos?

(Sou capaz listar:
Para revelar que eu sou alguém que hoje preferiu re-assistir “Com Amor,
Simon” a “Hoje eu quero voltar sozinho” (ou Tatuagem, ou Madame Satã).
Que eu sou alguém que ficou feliz quando o filme acaba no horário de
começar o BBB ou A Fazenda.
(Que eu sou alguém, aliás, que está esperando a estreia de A Fazenda.)
Alguém que escreve todo dia, dia após dia.
Alguém que se finge de bobo às vezes pra não lavar a louça.
Alguém que faz terapia há 3 anos (e nem imagina a vida sem isso).
Alguém que sonha em publicar algo relevante pra alguma gay adolescente,
que a permita sonhar com amores.
Alguém que ainda queria ser uma gay adolescente sonhando com amores
sem defeitos.
Alguém que chora com blockbusters hollywoodianos.
Revelar que eu sou alguém que escreve sobre “armários” há anos e ainda
não sabe escrever “de qual saí”.)
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E é isso.
Ainda não sei se sei escrever sobre o “fora do armário”.
Talvez só saiba que “Com amor, Simon” é uma grande lista de coragens a
assumir. De armários a sair. Ou que, a partir de qualquer lista como essa,
podemos filmar comédias românticas hollywoodianas de sucesso. Ou que o
fora do armário só é “fora do armário” (assim com essa importância) porque
temos assistido a muitos filmes. (Não se bem que não). Ou então que a
gente vai saindo do armário continuamente, dia após dia, momento após
momento, com tanta coragem que nem percebe mais.
Talvez.
 
(Mas imagina só se cada uma de nós arrumasse coragem e fizesse sua
própria lista.)
(Sei lá, tem espaço nos comentários...)

Com amor,
Ne.
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indica

SELEÇÃO DE CURTAS_

o que a gente indica nessa edição é uma seleção de curtas brasileiros
indicados por três grupos em suas redes.

aproveite!
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O primeiro, “VÓ, A SENHORA É LÉSBICA?” (2018), está indicado pela
@cinevraah

Continuando a lista, temos “SAIR DO ARMÁRIO” (2019), indicado por
@fegsufjf

E, por fim, “SOU PIETRA” (2019), indicação da página

https://www.youtube.com/watch?v=lYfKxHXwI-8

https://www.youtube.com/watch?v=aOyjUhFglcY

@vcehlgbtqiaok

https://www.instagram.com/p/CBJgX1zgFTR/?igshid=vfw5zx3uqkwl
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podcast

SAIR DO ARMÁRIO
ENVOLVE ENTENDIMENTO,
INDEPENDÊNCIA E MUITA
CORAGEM_

O podcast foi gravado por Juber Pacífico: professor de sociologia e filosofia
da rede estadual de educação de MG, militante LGBTQIA+.
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Você pode acessar ao podcast em:

https://soundcloud.com/fio-solto/sair-do-armario-envolve-entendimento-
independencia-e-muita-coragem
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teste  capr icho

O QUE VOCÊ VAI ASSUMIR
EM BREVE_

escolha entre essas opções pop que vão aparecendo na sua tela e diremos
o que você está prestes a assumir, qual o próximo armário que você vai

arrebentar as portas.
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Anote qual a letra das suas escolhas e veja o resultado ao final!

1. escolha alguém que você faria:
a) Michael B Jordan
b) Tessa Thompson
c) Thammy Miranda
d) Lizzo
e) Glamour Garcia

2. escolha uma diva internacional:
a) Beyoncé
b) Rihanna
c) Lady Gaga
d) Madonna
e) Shakira

3. escolha um grupo de super-heróis:
a) Liga da Justiça
b) Vingadores
c) Carreta Furacão
d) X-men
e) Os mutantes (Caminhos do Coração)

4. escolha uma diva nacional:
a) Pabllo Vittar
b) IZA
c) Luisa Sonza
d) Anitta
e) Ludmilla

5. escolha uma peça de roupas:
a) Brusinha tie dye
b) Pochete
c) Abadá
d) Cropped
e) Biquíni de fita isolante
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6. escolha uma princesa:
a) Elsa
b) Mulan
c) Merida
d) Jasmim
e) Tiana

7. escolha um filme colegial
a) As patricinhas de Bevely Hills
b) Clube dos 5
c) Com amor, Simon
d) Barraca do Beijo
e) Você nem imagina

8. escolha u
ma música da Pabllo:
a) K.O.
b) Rajadão
c) Problema seu
d) Parabéns
e) Amor de que

9. escolha uma premiação:
a) Prêmio Multishow
b) Óscar
c) Melhores do ano do Faustão
d) Emmy
e) Globo de Ouro

10. escolha uma música da nossa playlist:
a) Born this way – Lady Gaga
b) Vou morrer sozinho – Jão
c) Amor Rural – Gabeu
d) Intimidade – Liniker
e) JA ARA E – Burna Boy
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11. por fim, escolha um armário pra sair:
a) Armário debaixo da escada do Harry Potter 

b) Armário de Luxo da Barbie

 
c) Armário de roupas da revista Runway de O diabo veste Prada

 
d) Armário com amante
 

e) Armário de Saia
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RESULTADO:
a) Se você marcou mais letras A:
Em breve você vai assumir que:
“quer viajar com passagem só de ida”

b) Se você marcou mais letras B:
Em breve você vai assumir que:
“quer um mozão novo”

a) Se você marcou mais letras C:
Em breve você vai assumir que:
“quer mandar mensagem pro ex”

d) Se você marcou mais letras D:
Em breve você vai assumir que:
“quer comer a padaria inteira (inclusive o padeiro)”

e) Se você marcou mais letras E:
Em breve você vai assumir que:
“quer beber até esquecer o nome”
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